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RHAID BINIO I
ENNILL, WRTH
I LITTER LOTTO
LANSIO YNG
NGHASNEWYDD.
Mae Cyngor Dinas Casnewydd
wedi ymuno ag ap gwobrau
newydd i gynnig cyfle i drigolion
ennill gwobrau dim ond am
ddefnyddio biniau sbwriel.
Mae Litter Lotto yn raffl fisol sy'n
cynnig cyfle i gyfranogwyr ennill
gwobrau'n amrywio o £5 i £10,000.

"Rwy'n falch iawn ein bod wedi
gallu cefnogi'r fenter wych hon.

Gall chwaraewyr gymryd rhan drwy
lawrlwytho'r ap Litter Lotto a llwytho
llun o’u hunain yn gwaredu eu sbwriel
(neu sbwriel rywun arall) i fin.

“Rydym yn gwybod bod strydoedd glân yn
flaenoriaeth i bobl Casnewydd, ac rydym yn
falch o fod yn gweithio gyda Litter Lotto ar
ddulliau newydd o fynd i'r afael â sbwriel."

Bydd pob chwaraewr yn derbyn un
‘tocyn’ i'r raffl fisol ar gyfer pob llun
a gaiff ei uwchlwytho ganddynt.
Er bod cyllid ar gyfer y gwobrau yn dod
gan bartneriaid corfforaethol Litter Lotto,
mae'r cyngor wedi bod yn rhoi cymorth
technegol i Litter Lotto cyn lansio'r gêm yn
y Deyrnas Gyfunol, a bydd yn hyrwyddo'r
ap ar finiau ar draws y ddinas er mwyn
ceisio annog trigolion i gymryd rhan.
Dwedodd y Cynghorydd Roger
Jeavons, dirprwy arweinydd y cyngor:

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i
wefan Litter Lotto neu lawrlwythwch
yr ap nawr a dechreuwch finio!
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GOLAU GWYRDD I GANOLFAN HAMDDEN NEWYDD
Mae cynlluniau cyffrous ar gyfer
canolfan hamdden newydd ar
safle allweddol ar lan yr afon
yng nghanol y ddinas wedi
cymryd cam arall ymlaen.
Rhoddwyd caniatâd cynllunio ym
mis Tachwedd ar gyfer yr adeilad
a fydd yn cynnwys neuadd pwll
fodern, ystafell ffitrwydd a chaffi.
Caiff ei adeiladu i'r safonau mwyaf
cynaliadwy ac ecogyfeillgar posibl ac
mae'n cynnwys gardd ar ben to, gan
ddarparu lle diogel a defnyddiadwy
yn ogystal â manteision ecolegol.

Y llynedd, cynhaliwyd ymgynghoriad
cyhoeddus eang ac roedd yr
adborth yn gadarnhaol iawn.
Amcangyfrifir y bydd y ganolfan
newydd yn costio tua £19 miliwn
a chaiff ei hariannu gan grant gan
Lywodraeth Cymru, arbedion yn
y cymhorthdal Casnewydd Fyw a
chronfeydd wrth gefn y cyngor.
Bydd y ganolfan hamdden yn
rhan arall o brif adfywiad y
tir wrth ymyl Afon Wysg.

Mae disgwyl i'r gwaith ddechrau
ar y safle ger campws Prifysgol
De Cymru yn y gwanwyn.

Mae'r safle wedi bod yn wag
ers nifer o flynyddoedd ond
fe'i defnyddiwyd yn flaenorol
ar gyfer gwaith atgyweirio
moduron ac iard sgrap.

Y nod yw creu darpariaeth a fydd
yn apelio at bobl o bob oed a
chefndir o bob rhan o'r ddinas
felly mae hygyrchedd yn nodwedd
allweddol o'i dyluniad a'i leoliad.

Bydd yn gartref i neuadd pwll,
ystafelloedd newid, neuadd
weithredol, caffi ac ardal wylio
ar y llawr gwaelod gydag ystafell
ffitrwydd ac ystafelloedd newid

GWOBRAU
AMGYLCHEDDOL
CENEDLAETHOL
2021

Mae'n bleser gennym
gyhoeddi bod y cyngor yn
un o’r enillwyr yng Ngwobrau
Amgylcheddol Cenedlaethol
2021, a gynhaliwyd ym mis
Tachwedd.
Enillodd y cyngor wobr
Sefydliad Rhagorol, i gydnabod
y camau ymarferol rydym
wedi'u rhoi ar waith i leihau
ein hallyriadau carbon.

ar y llawr cyntaf. Bydd stiwdios
ffitrwydd ac ystafelloedd newid ar
yr ail lawr ynghyd â'r to gwyrdd.
Bydd y ganolfan fodern yn
cymryd lle Canolfan Casnewydd
sy'n heneiddio lle gwelwyd

Roeddem hefyd ar y rhestr fer
ar gyfer gwobr Polisi ac Ymarfer
Gorau yn y Sector Cyhoeddus.
Hon oedd blwyddyn gyntaf
y gwobrau, a sefydlwyd gan
bapur newydd The National.
Mae'r gwobrau, yn dathlu
mentrau, unigolion, timau,
busnesau, ysgolion, sefydliadau
a grwpiau cymunedol ledled
Cymru sy'n gwneud gwahaniaeth
gwirioneddol i'r amgylchedd.

bod neuadd y pwll y tu hwnt
i waith atgyweirio hyfyw.

y dyfodol, er budd hyfywedd a
bywiogrwydd canol y ddinas.

Yn ogystal â darparu darpariaeth
hamdden newydd wych, bydd
y cynlluniau'n datgloi'r safle
presennol ar gyfer datblygu yn

Cynigir y gallai Coleg Gwent greu
campws newydd ar y safle gan
ddod â channoedd o fyfyrwyr
a staff i ganol y ddinas.

Dywedodd y Cynghorydd Jane
Mudd, arweinydd y Cyngor:

lefel o'r cyngor sy'n gweithio'n
ddiflino a gydag angerdd i wella
ein hamgylchedd a lleihau
ein hallyriadau carbon.

“Rwy'n falch iawn bod ymdrechion
ein staff, a'n partneriaid, wedi cael
eu cydnabod gan y panel beirniadu
gyda'r wobr hon sy'n cydnabod
ymrwymiad ac angerdd ein staff
i sicrhau newid gwirioneddol i'n
sefydliad ac i Gasnewydd."
Dywedodd y Cynghorydd Jason
Hughes, yr Aelod Cabinet dros
Gynaliadwyedd: “Rydym yn

"Diolch hefyd i'r rhai sy'n rhoi
o’u hamser sbâr i gefnogi
mentrau di-rif fel gwirfoddolwyr
yn y ddinas a thu hwnt.
"Mae'r fuddugoliaeth hon yn
adlewyrchiad o'u hymdrechion
a'u hymroddiad."

diolch i'r holl staff hynny ar bob
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PENNU'R GYLLIDEB AR
GYFER 2022-23

Y Gyfraith a Rheoleiddio

Recriwtio Aelodau ar gyfer
Paneli Apeliadau Addysg
Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998
Mae angen i Gyngor Dinas Casnewydd sefydlu paneli apeliadau
addysg i wrando ar apeliadau ynghylch derbyn a gwahardd
disgyblion. Rydym yn chwilio am aelodau lleyg ac aelodau
profiadol i eistedd ar y paneli hyn.
I gael eich ystyried yn aelod lleyg, rhaid i chi beidio â bod ag
unrhyw brofiad personol o reoli unrhyw ysgol nac o roi addysg
mewn unrhyw ysgol (heblaw am fel Llywodraethwr neu’n rhan
o swydd wirfoddol arall). I fod yn aelod panel profiadol, bydd
angen arnoch brofiad o weithio ym maes addysg, bydd angen
i chi fod yn gyfarwydd ag amodau addysgol yng Nghasnewydd
neu bydd angen i chi fod yn rhiant i ddisgyblion wedi’u cofrestru
mewn ysgol.
Yn aelod o banel, bydd gennych hawl i gael lwfans colled
ariannol i wneud iawn am unrhyw enillion a gollir o ganlyniad i
fynychu cyfarfodydd panel. Byddech hefyd yn gallu hawlio addaliad o gostau teithio a chynhaliaeth.

Bydd Cabinet Dinas
Casnewydd yn ystyried
y gyllideb ar gyfer y
flwyddyn ariannol nesaf yn
ei gyfarfod ar 14 Ionawr.
Ar adeg argraffu Materion
Casnewydd, roedd y Cyngor yn
aros am fanylion ei setliad drafft
gan Lywodraeth Cymru. Mae'r
grant hwn yn ffurfio'r rhan fwyaf
o gyllideb y Cyngor – mwy na
thri chwarter ohoni. Ariennir
y balans gan y dreth gyngor
a ffioedd ac incwm eraill.
Dywedodd y Cynghorydd Jane
Mudd, arweinydd y Cyngor:

“Rydym yn gwybod bod y
ddwy flynedd ddiwethaf wedi
bod yn arbennig o anodd i'n
trigolion a'n busnesau a bod
mwy o heriau o'n blaenau, yn

CYNLLUN YNNI
ADNEWYDDADWY
AR GYFER HEN
SAFLE TIRLENWI
Ym mis Rhagfyr, rhoddwyd
caniatâd cynllunio ar gyfer
fferm solar sy'n eiddo i'r
cyngor ar un o'i safleoedd
yn y ddinas.
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Dilynwch ni ar Facebook

enwedig o ran costau byw.

gymorth yn parhau i gynyddu.

"Rydym yn hyderus y cawn setliad
cadarnhaol gan Lywodraeth
Cymru a byddwn yn gwneud
popeth o fewn ein gallu i
drosglwyddo hynny – yn dibynnu
ar y gyllideb derfynol sydd ar
gael i ni, byddwn yn gwneud pob
ymdrech i gyfyngu ar gynnydd
i ffioedd a thaliadau, tra hefyd
yn sicrhau ein bod yn buddsoddi
arian yn y gwasanaethau rheng
flaen allweddol y mae ein
trigolion yn dibynnu arnynt.

“Rydym wedi nodi ein nodau
strategol gan ganolbwyntio ar
y cymunedau y mae Covid-19
wedi effeithio fwyaf arnynt ac
ar sicrhau ein bod yn cefnogi
ein heconomi i adfer.”

Mae’r Cyngor yn darparu dros
800 o wasanaethau i 151,000
o bobl sy’n byw mewn mwy na
65,000 o gartrefi. Gydag effaith
Covid-19 ar fusnesau, yr economi,
cyflogaeth ac iechyd, mae’r galw
am wasanaethau sy'n seiliedig ar
Bydd yn cynhyrchu 2.37
megawat o drydan a gallai
bweru hyd at 800 o gartrefi.
Bydd y fferm solar, fydd yn cynnwys
paneli ffotofoltäig a gorsaf newidydd
pŵer, wedi'i lleoli ar dir y cyngor
ger safle tirlenwi Docks Way.
Bydd ganddo oes o 35 mlynedd ac
yna bydd yn cael ei ddatgomisiynu
gyda'r offer i gyd yn cael eu tynnu o'r
safle a’u hailgylchu neu eu sgrapio.

Bydd manylion y cynigion ar
gyfer y gyllideb ar gael ar wefan y
Cyngor cyn cyfarfod y Cabinet ym
mis Ionawr a chânt eu dilyn gan
ymgynghoriad ar-lein.
Bydd y manylion llawn ar gael yma
newport.gov.uk/haveyoursay

Bydd paneli apeliadau’n gwrando ar apeliadau gan ddisgyblion
mewn ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd. Fel arfer,
mae paneli'n eistedd rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd
Gwener, ond efallai y bydd gofyn i chi eistedd nes bydd apêl
wedi dod i ben. Ymgynghorir â'r rheiny a benodir i'r apeliadau
bob amser ynghylch eu gallu i fynychu gwrandawiadau ar
ddiwrnodau penodol.
Yn aelod o banel, bydd angen i chi fod yn hyderus wrth
ddefnyddio offer TG ac ag offer digidol gartref gyda chysylltiad
â'r rhyngrwyd.

Dyddiad cau: 28 Chwefror 2022
Cyfeirnod: Panel Apeliadau Ysgol
Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Jane Holbrook/
Abigail Lewis, Goruchwylydd Gweinyddol Corfforaethol ar
01633 656656 neu e-bostiwch:

corporateadmin.supervisor@newport.gov.uk.

Bydd y penderfyniadau terfynol
wedyn yn cael eu gwneud
yng nghyfarfod y Cabinet ar
18 Chwefror a chyfarfod y
Cyngor llawn ar 22 Chwefror.

Dywedwyd wrth y pwyllgor
cynllunio y byddai'r cynnig yn
cyfrannu at gyrraedd y targed ynni
adnewyddadwy cenedlaethol a
bod ganddo'r potensial ar gyfer
manteision eilaidd i ansawdd
aer a'r amgylchedd ehangach.

i ddiogelu pethau fel ecoleg,
rhywogaethau, coed ac archaeoleg.
Mae'r cyngor wedi datgan
argyfwng ecolegol a hinsawdd
ac mae'r prosiect hwn yn rhan
o'i waith parhaus i fynd i'r
afael â'r argyfwng hwnnw.

Bydd yn cael effaith gyfyngedig
ar y dirwedd a bydd yr amodau
sydd ynghlwm wrth y caniatâd
cynllunio yn sicrhau bod y mesurau
priodol yn cael eu rhoi ar waith
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GWOBR I WEITHIWR
CYMDEITHASOL O
GASNEWYDD

NEGES BLWYDDYN
NEWYDD YR ARWEINYDD
helpu i fynd i'r afael â newid yn
yr hinsawdd, mynd i'r afael â
thlodi, neu leihau gwastraff.

Ym mis Tachwedd, derbyniodd
Lorraine Bird wobr fawreddog
am ei gwaith ym maes maethu.
Cafodd Lorraine, sy’n weithiwr
cymdeithasol goruchwyliol gyda’r
cyngor, wobr rhagoriaeth maethu gan
y Rhwydwaith Maethu am gyfraniad
eithriadol gan weithiwr cymdeithasol.
Estynnodd y Cynghorydd
Paul Cockeram, aelod cabinet
y cyngor dros wasanaethau
cymdeithasol, longyfarchion iddi
ar y wobr haeddiannol hon.

“Mae'n arbennig bod ei henwebiad
wedi'i seilio ar lythyr o werthfawrogiad
gan un o'r gofalwyr maeth y
mae'n gweithio gyda nhw.
"Fe wnaethon nhw ganmol y
gefnogaeth y mae hi wedi'i rhoi dros
y blynyddoedd, a mynd yr ail filltir i’w
helpu i ennill cymhwyster arbenigol.
"Dyw hyn ddim yn syndod i'r rhai sy'n
adnabod ac yn gweithio gyda Lorraine.
Mae ei chydweithwyr yn ei pharchu’n
fawr ac mae hi'n aelod gwerthfawr o
dîm Maethu Cymru Casnewydd."
Dywedodd Lorraine, sydd wedi
bod yn weithiwr cymdeithasol ers
dros 25 mlynedd: “Rwyf wedi bod

Croeso i rifyn Ionawr 2022
o Faterion Casnewydd.
Gobeithio eich bod
i gyd wedi llwyddo i
gael Nadolig hapus.
Mae'r deuddeg mis diwethaf
wedi bod yn gyfnod prysur
i'r cyngor. Hoffwn ddiolch i'n
swyddogion sydd unwaith eto
wedi mynd yr ail filltir er mwyn
cadw gwasanaethau'n rhedeg
yn ystod y cyfnod heriol hwn.
Yn rhan o'n hymdrechion i helpu'r
ddinas i adfer o effeithiau Covid,
gwnaethon ni gynyddu ein cyllideb
ar gyfer ein grantiau busnes
Dinas Casnewydd i £300,000,
gan ein galluogi i gynnig cymorth
i fwy o fusnesau nag erioed.
Rydym yn arbennig o awyddus
i helpu busnesau sy'n arloesi
mewn meysydd sy'n gwella lles
a thegwch economaidd, megis

yn ffodus iawn i weithio gyda phlant,
teuluoedd a chydweithwyr gwych. Yn
fy rôl i, rwy'n gweithio gyda gofalwyr
maeth gwych, rydyn ni’n dîm.
Oeddech chi'n gwybod bod
gofalwyr maeth Cyngor
Dinas Casnewydd:
•
•

•

Yn derbyn hyfforddiant
a chefnogaeth lawn?
Yn cael cymorth ariannol
ar gyfer y gwaith anhygoel
maen nhw'n ei wneud?
Yn gallu dod o bob math
o wahanol gefndiroedd
ac amgylchiadau?

Mae sawl math o faethu gyda'r
awdurdod lleol. O faethu tymor
byr i gefnogi oedolion ifanc wrth
iddynt gymryd y cam nesaf yn eu
bywydau - gallwch helpu.
Gwe: https://fosterwales.
newport.gov.uk/cy/sutmaen-gweithio/
Ffôn: 01633 210272

Dilynwch ni ar Twitter

DIWEDDARIAD
TEITHIO LLESOL
Yn dilyn oedi i ganiatáu i
waith pellach gael ei wneud,
agorwyd ein llwybr teithio
llesol newydd yn Monkey
Island ym mis Tachwedd.
Mae’r llwybr newydd yn cynnig
llwybr croesi diogel o dan y
Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol
i gerddwyr a beicwyr.

O ran newid yn yr hinsawdd,
rydym wedi parhau i wneud
cynnydd da o ran lleihau ein
hallyriadau carbon ac roeddwn
wrth fy modd ein bod wedi
cael ein cydnabod am hyn yn
y Gwobrau Amgylcheddol
Cenedlaethol ym mis Tachwedd.
Mae gennym ffordd bell i fynd i
fod yn garbon niwtral, a byddwn
yn nodi pa gamau y byddwn yn
eu rhoi ar waith i gyflawni hyn yn
ein cynllun newid yn yr hinsawdd
terfynol, y bwriadwn ei gyhoeddi
yn ystod y misoedd nesaf.
Mae hefyd wedi bod yn dda
gweld prosiectau mawr fel pont
newydd Devon Place yn dod yn
eu blaen yn braf. Mae cynlluniau
ar gyfer canolfan hamdden
newydd ar lannau’r afon hefyd
wedi symud yn eu blaen ar
ôl cael caniatâd cynllunio.

HOFFECH
CHI I'R MAER
FYNYCHU EICH
DIGWYDDIAD?
Mae Maer Casnewydd yn
cynrychioli ac yn hyrwyddo
dinas Casnewydd.

Enillodd Cartref Cŵn
Dinas Casnewydd wobr aur
yng ngwobrau PawPrint
RSPCA Cymru 2021 am
ei waith gyda chŵn coll.

Mae mynychu digwyddiadau
sy'n cefnogi ac yn dathlu pobl,
elusennau a sefydliadau lleol
yn rhan bwysig o’r rôl.

Dyma'r ddegfed flwyddyn
i'r tîm gael eu cydnabod am
y gwaith caled y maent yn ei
wneud yn gofalu am gŵn.

Os hoffech wahodd y maer i
ddigwyddiad, gallwch gyflwyno
cais ar-lein neu drwy e-bostio
mayors.office@newport.gov.uk

Cynllun gwobrwyo blynyddol
yw PawPrint 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 coll,
gwaith trwyddedu anifeiliaid,
cynllunio wrth gefn a pholisïau
tai. Mae pob categori’n cael ei
feirniadu yn erbyn meini prawf
penodol ac mae gwobrau efydd,
arian ac aur ym mhob un.

Rhowch o leiaf dair wythnos
o rybudd os yn bosibl.
I gael rhagor o wybodaeth
ewch i newport.gov.uk

Mae 2022 yn addo bod yn
gyfnod cyffrous i Gasnewydd,
a dymunaf y gorau i chi am
y flwyddyn sydd i ddod.

Mae eleni wedi bod yn arbennig
o heriol i'r tîm sydd wedi gorfod
sicrhau gofal i'r cŵn a chadw at
fesurau cadw pellter cymdeithasol
a chyfyngiadau COVID-19.

Y Cynghorydd Jane Mudd
Arweinydd y Cyngor

Mae ramp hygyrch newydd yn
cysylltu’r llwybr i gerddwyr
a beicwyr ar ochr ogleddol y
Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol
gyda llwybr newydd o dan y bont.
Mae’r llwybr hwn yn arwain
i ystâd dai Lysaght Village, ac
oddi yno i lwybrau masnachol
a phreswyl eraill yn Llyswyry.
Mae’r llwybr newydd yn golygu na
fydd rhaid i feicwyr a cherddwyr
ddefnyddio nifer o fannau i
groesi’r ffordd o un ochr o’r
ffordd ddosbarthu i’r llall.

CARTREF CWN
CASNEWYDD YN
ENNILL AUR ETO

Dywedodd y Cynghorydd Roger
Jeavons, Dirprwy Arweinydd
y Cyngor a’r Aelod Cabinet
dros Wasanaethau’r Ddinas:

“Bydd y llwybr cwbl hygyrch hwn
o fudd i nifer o drigolion drwy eu
galluogi i deithio mwy o fewn eu
cymunedau ar droed neu ar feic.
“Rwy’n arbennig o falch hefyd y
bydd yn cynnig llwybr diogelach
i’r ysgol i blant sy’n byw yn
natblygiad Lysaght Village.
“Yn ogystal â gwella iechyd a lles
pobl, mae cerdded a beicio hefyd
o fudd i’r ddinas ehangach drwy
leihau nifer y ceir ar ein ffyrdd.

Dywedodd y Cynghorydd Ray
Truman, Aelod Cabinet dros
” Swyddogaethau Rheoliadol:

“Mae ein staff yn gweithio’n
galed i sicrhau y gofalir am unrhyw
gŵn coll neu gŵn nad yw pobl
eu heisiau bellach iau a’u bod yn
cael y cyfle mwyaf addas ar gyfer
gofal yn y dyfodol. Rwy'n falch
iawn bod ymdrechion y tîm wedi
cael eu cydnabod unwaith eto."
I gael rhagor o wybodaeth am
y gwaith a wneir gan Gartref
Cŵn Dinas Casnewydd, ewch
i http://www.newport.gov.
uk/cy/Transport-Streets/
Dog-control/Dog-kennels.
aspxnewportdogshome

Dyma pam ein bod yn
gweithio’n galed i gynyddu’r
rhwydwaith teithio llesol fel y
gall ein trigolion gael mwy o
gyfle i gerdded neu feicio.”
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NEWIDIADAU I WARDIAU'R CYNGOR
Fis Mai nesaf, bydd trigolion
Casnewydd yn mynd i'r polau
i ddewis eu cynrychiolwyr
ar gyngor y ddinas.

ym mis Mai 2022, yn cynnwys:
•

•

Dwyrain Tŷ-du
gydag un aelod

•

Gogledd Tŷ-du
gydag un aelod

•

Bydd newidiadau'n cael eu
gwneud i rai wardiau ar ôl i
Lywodraeth Cymru dderbyn
argymhellion Comisiwn Ffiniau
a Democratiaeth Leol Cymru.

•

Mae'n golygu y bydd nifer y
cynghorwyr yn cynyddu un - o
50 i 51 aelod - a bydd nifer y
wardiau yn cynyddu o 20 i 21.

•

Bydd un ar ddeg o'r wardiau
presennol yn aros yr un fath.
Mae'r newidiadau, a ddaw i rym
ar gyfer etholiadau nesaf y cyngor

Ward newydd Gorllewin
Tŷ-du i gynnwys Pentref
Afon gyda dau aelod

Parc Tredegar a ward
Marshfield sy'n cwmpasu
Coedcernyw, Parc
Tredegar, Gwynllŵg,
Maerun a Llanfihangely-Fedw gyda thri aelod

Mae llawer o waith wedi'i
wneud ar safle pont newydd
Devon Place ers cyhoeddi'r
Materion Casnewydd blaenorol.

Bydd Allteuryn, Llanwern,
Trefonnen a’r Redwig yn
ffurfio ward Llanwern
gydag un aelod

Mae'n ofyniad cyfreithiol i gael
eich cynnwys ar y gofrestr
etholiadol ac ni allwch bleidleisio
oni bai eich bod wedi cofrestru.

os oes gennych eich Rhif
Yswiriant Gwladol wrth law.
Fel arall, ffoniwch 01633
210744 yn ystod oriau swyddfa.
Dod o hyd i wybodaeth am
bleidleisio a'r adroddiad ar
newidiadau i ffiniau'r ward yn
newport.gov.uk/elections

Mae cofrestru ar-lein yn cymryd
pum munud yn unig ar
www.gov.uk/cofrestru-ibleidleisio ac mae'n helpu

Dosbarthwyd prif gyfrannau dur y
bont a’r golofn ym mis Tachwedd a
mis Rhagfyr i'r safle. Mae Pro Steel
Engineering o Bont-y-pŵl wedi
adeiladu'r sbaniau, gan eu danfon i'r
safle dros nos oherwydd eu maint.

Maent hefyd wedi bod yn cefnogi
elusennau lleol, yn rhoi rhoddion i
Samariaid Casnewydd a bore coffi
Macmillan, yn ogystal â rhoi rhodd
fwyd i fanc bwyd Casnewydd.

Mae gwaith i addasu'r offer llinell
uwchben hefyd wedi'i gwblhau. Mae
hyn wedi'i ostwng ychydig er mwyn
caniatáu i'r bont eistedd uchod.

Hoffai'r cyngor ac Alun Griffiths
ddiolch i drigolion am eu
hamynedd a'u cydweithrediad
tra bod y gwaith yn parhau.

•
•
•
•

YN DILYN YMWELIAD AROLYGU MONITRO
DIWEDDAR, PENDERFYNWYD ATAL MESURAU
ARBENNIG YN YSGOL SAIN SILIAN.
Mae Estyn, Arolygiaeth Ei
Mawrhydi dros Addysg a
Hyfforddiant yng Nghymru,
wedi cadarnhau bod yr ysgol
wedi gwneud cynnydd digonol
ac nad oes angen y lefel hon
o ymyrraeth mwyach.

Estyn gan gynnwys:
•

Dywedodd y Cynghorydd Jane
Mudd, arweinydd y Cyngor:

“Dyma newyddion ardderchog
i'r ysgol a'i myfyrwyr. Mae cryn
dipyn o waith wedi'i wneud mewn
partneriaeth â'r ysgol – da iawn i’r
staff, y llywodraethwyr, y disgyblion
a chymuned ehangach yr ysgol
am eu cefnogaeth barhaus ac am
wneud cynnydd mor gadarnhaol.”

Mae'r ysgol bellach wedi dangos
cynnydd o ran argymhellion

Dilynwch ni ar instagram

Gwelliannau i ansawdd a
chysondeb addysgu, marcio
ac asesu; dealltwriaeth glir o
sut y dylai dysgu llwyddiannus
edrych; yr athrawon yn
datblygu perthynas waith
gynhyrchiol a chadarnhaol
gyda’r disgyblion; a defnyddio
dulliau addysgu amrywiol i
wneud y mwyaf o ddysgu
a chynnydd disgyblion yn
ogystal â’u datblygiad o ran
medrau llythrennedd.

•

Mae'r pennaeth wedi
sefydlu gweledigaeth glir ar
gyfer yr ysgol yn seiliedig
ar egwyddorion cysondeb,
disgwyliadau uchel a
phroffesiynoldeb ac mae'r staff
yn deall y disgwyliadau hyn.

•

Drwy gydol pandemig Covid19, mae'r ysgol wedi bod

Rhoddodd arolygwyr Estyn
fesurau arbennig ar waith yn
yr ysgol ar ôl barnu bod y
safonau’n is na’r disgwyl.
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Mae manylion y polisi newydd
i'w gweld o dan C yn adran
A-Y gwefan y cyngor.

Rydym yn croesawu adborth a gellir
gwneud hyn drwy'r sianeli canlynol:

Bydd Cymunedau
Llangadwaladr
Trefesgob, Langstone,
Llanfaches a Phenhow
yn cyfuno i ffurfio Ward
Llangadwaladr Trefesgob
a Langstone gyda dau
aelod

Mae Alun Griffiths Ltd, prif
gontractwyr y prosiect, wedi
parhau i roi gwybod i drigolion am
unrhyw gyfnod mawr o waith a
chau ffyrdd yr oedd eu hangen.

Mae'r cyngor wedi diweddaru
ei bolisi canmoliaeth,
sylwadau a chwynion yn
ddiweddar yn unol ag arfer
gorau a argymhellwyd gan
Ombwdsmon Gwasanaethau
Cyhoeddus Cymru.

Mae ieithoedd amgen ar gael ac
mae Reachdeck, a elwid gynt yn
Browsealoud, hefyd ar gael ar gyfer
cyfieithu testun i lais, gan gynyddu
maint y testun a nodweddion eraill
sy'n cynnig mwy o hygyrchedd.

Bydd ward Stow Hill
nawr yn cynnwys
datblygiad Mon Bank

Ar adeg mynd i'r wasg, roedd
tîm y prosiect yn paratoi i osod
y sban dros y rheilffordd. Roedd
y gwaith hwn i fod i ddigwydd
dros gyfnod y Nadolig er mwyn
tarfu cyn lleied ag y bo modd.

DIWEDDARIAD
AM BONT DEVON
PLACE

•

POLISI
CWYNION WEDI'I
DDIWEDDARU

App My Newport ar ddyfais
android neu iPhone
Ar-lein yn casnewydd.gov.uk
Ffôn 01633 656656
Ysgrifennu i Canolfan
Ddinesig, Godfrey Road,
Casnewydd NP20 4UR

yn canolbwyntio'n bennaf
ar gefnogi lles ei disgyblion
a'u helpu i ymgartrefu yn yr
ysgol eto ar ôl y cyfnodau
cloi. Mae'r ysgol wedi parhau
â'i gwaith i wella cyflawniad
disgyblion ac i ddatblygu eu
medrau, eu hannibyniaeth a'u
gwydnwch. Mae hyn wedi cael
effaith gadarnhaol ac wedi
cefnogi gwelliannau addas yn
safon gwaith y disgyblion.
Ychwanegodd y Cynghorydd
Deb Davies, yr aelod cabinet
dros addysg a sgiliau a chadeirydd
llywodraethwyr yr ysgol: “Rydyn

ni’n hynod falch y gallai Estyn weld
y gwelliannau a wnaed o fewn
yr ysgol, ond rydyn ni hefyd yn
cydnabod nad dyma ddiwedd y stori.
"Mae Estyn yn hyderus bod gan
Sain Silian y gallu i barhau i wella
ac y bydd yr awdurdod lleol yn
parhau i gefnogi'r ysgol wrth iddi
weithredu ei chynllun datblygu
ysgol. Dyma garreg filltir enfawr
i'r ysgol, ac rydyn ni’n benderfynol
y bydd yr ysgogiad a'r datblygu
cadarnhaol yn parhau."

CyngorDinasCasnewydd...................................................................................................................................MATERION CASNEWYDD IONAWR 2022
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Bydd saith sefydliad yn
rhannu dros £2.8 miliwn
o Gronfa Adfywio'r
DU ar gyfer cynlluniau
cyffrous a fydd o fudd i'r
ddinas a'i thrigolion.
Maent yn amrywio o wneud
ardal yn y ddinas yn wyrddach
ac yn fwy cynaliadwy i ddatblygu
pentref iechyd digidol prototeip.
Cydlynodd Cyngor Dinas
Casnewydd y broses o gyflwyno
ceisiadau i'r gronfa ac roedd wrth
ei fodd bod saith yn llwyddiannus.

DIGWYDDIAD
BEICIO
ARBENNIG YN
DOD I'R DDINAS
Mae disgwyl i Gasnewydd
gynnal Pencampwriaethau
Trac Cenedlaethol HSBC
UK am y tro cyntaf yn
ddiweddarach y mis hwn.
Disgwylir i'r digwyddiad
mawreddog gael ei gynnal
yn Felodrom Cenedlaethol
Cymru Geraint Thomas
rhwng 28 a 30 Ionawr.

Ffoniwch ni ar

Dyfarnwyd £858,642 i Ffilm
Cymru am eu rhaglen Troed yn y
Drws i ddarparu mwy o fynediad
at weithgarwch hyfforddiant
cyflogaeth a sgiliau i 300 o bobl
mewn cymunedau lleol, darparwyr
addysg a busnesau'r sector sgrin.

iechyd, yn prototeipio pentref
iechyd digidol ar-lein, yn gwneud y
mwyaf o ddeallusrwydd artiffisial
mewn gwasanaethau iechyd a gofal
ac yn ymgorffori gweithgarwch
WIDI mewn cwmni dielw.

bobl ifanc 16 i 25 oed sydd wedi
bod mewn gofal ac nad ydynt
mewn addysg, cyflogaeth na
hyfforddiant i wella eu rhagolygon
o ran addysg bellach, hyfforddiant,
cyflogaeth, tai a chymorth.

Unlimited ar gyfer Gwyrddio Maendy.
Bydd y prosiect yn gwerthuso
opsiynau i ddatblygu'r ardal yn ofod
gwyrddach a mwy cynaliadwy ac yn
ategu cynigion sy'n dod i'r fei ar gyfer
teithio llesol a theithio cyflym ar fysiau.

Bydd Sefydliad Gwybodaeth
Ddigidol Cymru (WIDI) /
Prifysgol De Cymru yn defnyddio
eu £745,617 i ffurfio canolfan
ymchwil a datblygu ar gampws y
brifysgol yng nghanol y ddinas.

Gwnaed dyfarniad o £408,642 i
Volunteering Matters fel y gall y
sefydliad helpu unigolion, o'r rhai
sy'n gadael yr ysgol ac sy'n dechrau
ar eu llwybr gyrfa i oedolion hŷn
sydd angen cymorth i "lefelu"
eu rhagolygon cyflogaeth.

Mae Busnes in Focus yn bwriadu
defnyddio eu £217,389 i ddarparu
cynllun peilot Menter yr Ifanc yng
Nghasnewydd fydd yn ymgysylltu â
phobl ifanc economaidd anweithgar,
pobl ddi-waith a phobl mewn
gwaith rhan amser yn ogystal â
menywod sy'n entrepreneuriaid.

Yn olaf, ond nid lleiaf, derbyniodd
Pobl Cymru £60,741 ar gyfer cymorth
busnes ym Mhillgwenlli. Bydd yn
penodi rheolwr Stryd Fawr i gydlynu'r
gwaith o adfywio'r stryd fawr.

Bydd y prosiect yn atgyfnerthu
ymchwil ar draws tri bwrdd

Derbyniodd TGP Cymru £335,457
i ddatblygu a darparu cyfleoedd i

Hwn fydd y cyntaf i gael ei
gynnal y tu allan i Fanceinion
ers 1994, gyda beicwyr
gorau Prydain yn brwydro’n
frwd am y crys pencampwyr
cenedlaethol coch, gwyn a glas.
Dwedodd Arweinydd
Cyngor Dinas Casnewydd, y
Cynghorydd Jane Mudd:

“Rwyf wrth fy modd bod
Casnewydd yn cynnal y digwyddiad
chwaraeon nodedig hwn a bydd
croeso cynnes i'r cyfranogwyr, eu
timau cymorth a'u gwylwyr.”
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i
www.britishcycling.org.uk

Dyfarnwyd £176,480 i Maindee

RHOI TERFYN
AR GOSB
GORFFOROL
YNG NGHYMRU
Ar 21 Mawrth 2022 mae'r
gyfraith yn newid sy'n golygu y
bydd cosbi plant yn gorfforol yn
anghyfreithlon yng Nghymru.
Nid yw'r newid yn y gyfraith yn creu
trosedd newydd ond mae'n dileu
hen gyfraith i ddod â hawliau plant
yn unol â hawliau oedolion - ni ellir
eu "cosbi'n gorfforol" mewn unrhyw
leoliad, gan gynnwys eu cartref, am
eu hymddygiad gan unrhyw berson.

Bydd y cyngor yn parhau i gefnogi'r
gwaith o gyflawni'r holl brosiectau
ac yn gweithio gyda'r sefydliadau i
sicrhau eu bod yn cyflawni eu nodau.

Ni fydd yn atal rhieni rhag disgyblu
eu plant - mae gwahaniaeth mawr
rhwng disgyblu a chosb gorfforol.
Gall rhieni ddefnyddio dewisiadau
amgen i gosb gorfforol fel ffordd
o gynnal disgyblaeth a mynd i'r
afael ag ymddygiad gwael.
Ni fydd yn ymyrryd â gallu rhiant
i rianta - gall rhieni, wrth gwrs,
ymyrryd yn gorfforol i gadw
plentyn yn ddiogel rhag niwed.
Dysgwch fwy am roi terfyn ar
gosb gorfforol yng Nghymru
a beth mae'n ei olygu ar
wefan Llywodraeth Cymru yn
https://llyw.cymru/stopiocosbi-corfforol-i-blant

01633 656656.............................................................................................................................................................MATERION CASNEWYDD IONAWR 2022

5

CAFODD Y LLENG BRYDEINIG FRENHINOL RYDDID Y DDINAS
Mae Rhyddid Dinas
Casnewydd wedi'i roi i’r
Lleng Brydeinig Frenhinol.
Yng ngeiriau'r sgrôl, rhoddwyd y
Rhyddid Mynediad i werthfawrogi'r
cofnod enwog a thraddodiadau
gogoneddus gwasanaeth ffyddlon
ac ymroddedig i'r wlad ac i
gydnabod y cysylltiad hir rhwng
Casnewydd a'r Lleng Frydeinig.

GWASTRAFF AC AILGYLCHU
CASGLIADAU
GWASTRAFF GARDD
YN AILGYCHWYN
Bydd casgliadau gwastraff
gardd yn ailddechrau
28 Chwefror 2022 yn
dilyn gwyliau'r gaeaf.
Yn y cyfamser, gellir mynd â
gwastraff gwyrdd i’r Ganolfan
Ailgylchu Gwastraff y Cartref
(CAGC) yn Docks Way am
ddim. Gellir rhoi blodau wedi’u
torri yn y cadis gwastraff bwyd
gyda’r gwastraff bwyd.
I gael gwybod eich dyddiad casglu
neu i drefnu lle yn y CAGC ewch
yma. newport.gov.uk/recycling

BETH I'W WNEUD
GYDA DEUNYDD
PACIO PLASTIG
MEDDAL
Mae Wastesavers yn casglu
llawer o wahanol fathau o
blastigau yn eu casgliadau wrth
ymyl y ffordd ond mae llawer o
fathau o blastig tenau na ellir ei
gasglu.

COUNCIL WARD
BOUNDARY
REFORMS
Gelwir y rhain yn blastigau meddal

ac maent yn cynnwys cynhyrchion
plastig - fel lapio polythen; cynnyrch
bwyd wedi'i lapio â phlastig
(ffres a rhew); lapio crebachu
aml-becyn; bagiau creision a
melysion; a bwyd anifeiliaid anwes,
glanedydd a chodynnau glanhau.
Gellir ailgylchu pob un ohonynt
mewn banciau ailgylchu lleol
ac archfarchnadoedd.
Beth am ei wneud yn arferiad a gollwng
eich plastigau meddal i ffwrdd yn
eich archfarchnad leol pan fyddwch
yn gwneud eich siop wythnosol.
Dysgwch fwy am ble y gallwch ailgylchu
plastigau meddal ar wefan Ailgylchu
Nawr -www.recyclenow.com/
what-to-do-with/plastic-film

6

GWYBOD EICH
DYLETSWYDD
GOFAL WRTH
WAREDU
Oeddech chi'n gwybod,
mae gan aelwydydd
gyfrifoldeb cyfreithiol i
sicrhau bod unrhyw sbwriel
yn cael ei waredu'n gywir?

Cofiwch…
•

•

Os caiff sbwriel ei dynnu
a'i fod yn cael ei dipio'n
anghyfreithlon, gellid dal deiliad
y tŷ yn gyfrifol a'i ddirwyo.
•
Mae ymchwil a wnaed
gan Taclo Tipio Cymru yn
awgrymu bod 42% o ddeiliaid
tai yng Nghymru yn parhau
i fod yn anymwybodol eu
bod â chyfrifoldeb cyfreithiol
i chwilio am gludwr gwastraff
cofrestredig wrth drefnu i sbwriel
gormodol gael ei symud o'i gartref.

CYLCHLYTHYR
E-BOST I
BRESWYLWYR

Gofynnwch bob amser
i weld tystysgrif cludwr
gwastraff a pheidiwch â
defnyddio contractwyr
gwastraff na fyddant
yn dangos tystysgrif
wreiddiol i chi.

Ydych chi wedi cofrestru i gael
ein cylchlythyr i breswylwyr eto?

Cadwch gofnod o
fanylion y cludwr
gwastraff rhag ofn
iddynt dipio'ch gwastraff
yn anghyfreithlon a'i
olrhain yn ôl i chi.

Byddwn hefyd yn rhoi gwybod
i chi am newyddion pwysig
neu ddigwyddiad y gallai fod
gennych ddiddordeb ynddo.

Byddwn yn eich e-bostio’n rheolaidd
gyda'r newyddion diweddaraf
gan Gyngor Dinas Casnewydd
yn syth i’ch mewnflwch.

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio
yn newport.gov.uk/signup

Rhaid i fusnesau bob
amser gael copi o nodyn
trosglwyddo gwastraff
gan y sawl sy'n mynd
â'r gwastraff i ffwrdd.

I ddod o hyd i restr o gludwyr
gwastraff cofrestredig ewch i
https://naturalresources.
wales/permits-andpermissions/?lang=cy neu
fly-tippingactionwales.org

Os bydd swyddog gorfodi
gwastraff yn olrhain sbwriel
wedi'i dipio'n anghyfreithlon
yn ôl i ddeiliad tŷ nad oedd yn
gwneud y gwiriadau hyn, yna
mae perygl iddynt gael dirwy o
hyd at £5,000 ac erlyniad.
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