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DATHLU JIWBILÎ
PLATINWM Y
FRENHINES
Mae Casnewydd yn paratoi i
nodi Jiwbilî Blatinwm y
Frenhines gydag amrywiaeth o
ddigwyddiadau, gweithgareddau
a phrosiectau a fydd o
fudd i'r ddinas gyfan.
Mae'n achlysur pwysig i'r wlad ac mae'r
cyngor am annog dathliadau ar draws y
ddinas ac i gymunedau ddod at ei gilydd.

I gael rhagor o wybodaeth am
bartïon stryd, digwyddiadau
Beacon a sut mae ysgolion yn
nodi'r achlysur, gweler tudalen 4.

GWYL FWYD CASNEWYDD YN ÔL AR GYFER 2022
Bydd Gŵyl Fwyd boblogaidd
Casnewydd yn dychwelyd i
strydoedd y ddinas ddydd
Sadwrn 8 Hydref.
Fe ataliodd y pandemig Covid
un o brif ddigwyddiadau'r ddinas
am ddwy flynedd yn dilyn yr
ŵyl lwyddiannus ddiwethaf
ym mis Hydref 2019.
Cynhaliwyd yr ŵyl fwyd gyntaf yn
2010 fel rhan o Ŵyl Casnewydd
– rhaglen blwyddyn o hyd o
ddigwyddiadau i ddathlu Cwpan
Ryder a gynhaliwyd yn y ddinas.
Yn 2020, y bwriad oedd nodi
ei dengmlwyddiant cyn cael ei
chanslo'n anochel oherwydd yr
argyfwng iechyd cyhoeddus.
Roedd y pandemig parhaus
yn golygu na ellid cynnal
digwyddiad yn 2020.

AC MAE MWY...
Mae digwyddiadau eraill
hefyd yn cael eu cynllunio
ar gyfer y ddinas eleni gan
gynnwys gweithgareddau
i nodi Jiwbilî Platinwm
y Frenhines.
Dysgwch beth sy'n digwydd
yn newport.gov.uk/jiwbilî

Fodd bynnag, gyda'r sefyllfa
iechyd yn edrych i wella eleni,
mae paratoadau'n cael eu
gwneud ar gyfer cynnal 11eg
Gŵyl Fwyd Casnewydd.
Mae'n addo cael llawer o'r
elfennau sydd wedi ei gwneud
yn gymaint o uchafbwynt i'r
calendr digwyddiadau mewn
blynyddoedd blaenorol gan
gynnwys bwyd blasus, danteithion
a gweithgareddau i'r teulu i gyd.
Bydd gwybodaeth am sut i
wneud cais i gael stondin yng
Ngŵyl Fwyd Casnewydd eleni
a'r hyn fydd ar gael ar wefan yr
ŵyl cyn gynted ag y bo modd
newportfoodfestival.co.uk
Gallwch hefyd ddilyn:
Twitter @NewportFoodFest
Facebook @newportfoodfestival
a Instagram @nportfoodfest

Yn ogystal â'r Ŵyl Fwyd, bydd
miloedd o gyfranogwyr a
gwylwyr ar y strydoedd ar gyfer
Marathon a 10K ABP Casnewydd
yn cael eu cynnal ym mis Hydref.
Mae'n cael ei gynnal ar 24
Hydref ac i gael gwybod ewch i
newportwalesmarathon.co.uk
Bydd sefydliadau eraill
hefyd yn gobeithio cynnal
digwyddiadau eto eleni.
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MAE’CH PLEIDLAIS YN BWYSIG
Mae rhai newidiadau
hefyd i nifer o wardiau:
•

•
•
•

•
Ddydd Iau 5 Mai, bydd trigolion
Casnewydd ac ar draws gweddill
Cymru yn gallu pleidleisio dros y
bobl a fydd yn eu cynrychioli ar y
cyngor am y pum mlynedd nesaf.

Rhaid i bobl fod wedi gwneud cais i fod
ar y gofrestr etholiadol erbyn 14 Ebrill
i allu pleidleisio yn etholiadau'r cyngor.

Dyna pam mae eich pleidlais yn
bwysig a pham ei bod yn
bwysig ei defnyddio.

Am y tro cyntaf yn yr etholiadau
llywodraeth leol, bydd pobl
ifanc 16 ac 17 oed yn gymwys i
bleidleisio yn ogystal â gwladolion
tramor sy'n byw yng Nghymru.

Mae cynghorwyr yn darparu
cyswllt pwysig rhwng aelodau o'r
cyhoedd a'r cyngor, gan gynnal
cymorthfeydd i helpu pobl leol,
cefnogi sefydliadau lleol, ymgyrchu ar
faterion lleol a datblygu cysylltiadau
â phob rhan o'r gymuned.

Mae gwybodaeth am ddod yn
ymgeisydd ar gael yn
newport.gov.uk/elections
neu ffoniwch 01633 210744.

Fodd bynnag, dim ond y rhai sydd
wedi cofrestru i bleidleisio fydd
yn gallu dweud eu dweud. Dim
ond pum munud mae'n ei gymryd
ar-lein www.gov.uk/cofrestrui-bleidleisio neu ffoniwch 01633
210744 yn ystod oriau swyddfa.

Mae cynghorwyr etholedig yn
darparu'r polisïau sydd wedyn
yn cael eu rhoi ar waith gan
swyddogion y cyngor. Mae Cyngor
Dinas Casnewydd yn darparu
mwy nag 800 o wasanaethau
i fwy na 150,000 o bobl.

ddefnydd o wasanaethau ar-lein,
a chwymp cadwyni mawr.

CEFNOGI EIN
CANOL DINAS

Mae tystiolaeth gref hefyd, er mwyn
sicrhau llwyddiant hirdymor canol
dinasoedd a threfi, bod rhaid cael
cydbwysedd o ran hamdden, preswyl,
lletygarwch, busnes a manwerthu.

Mae creu canol dinas sy'n
diwallu anghenion trigolion
nawr ac yn y dyfodol, ond
nad yw'n dibynnu'n llwyr
ac yn canolbwyntio ar
fanwerthu, yn parhau i fod
yn flaenoriaeth i'r cyngor.
Mae llawer o ffactorau sy'n cyfrannu
at stryd fawr sy'n newid – rhai
sy'n benodol i Gasnewydd, eraill
sy'n cael eu profi'n genedlaethol
megis newidiadau mewn
arferion defnyddwyr, mwy o

Ar dudalen 5 mae’r crynodeb
o waith adfywio yn tynnu sylw
at rai o'r prosiectau allweddol a
oedd yn rhan o'n prif gynllun yng
nghanol y ddinas ac sydd bellach
yn agosáu at gael eu cwblhau.
Yn ogystal, mae prosiectau fel
cyfleuster hamdden newydd yng
nghanol y ddinas, swyddfeydd a

•
Yng Nghasnewydd, bydd trigolion
yn pleidleisio i ethol 51 o gynghorwyr
dinas ac, mewn rhai ardaloedd,
cynghorwyr cymuned.
Y llynedd, derbyniodd Llywodraeth
Cymru argymhellion y Comisiwn
Ffiniau sy'n golygu bod nifer
yr aelodau ar gyngor y ddinas
wedi cynyddu gan un.

mannau datblygu hyblyg, llefydd byw
modern a siopa annibynnol hefyd
yn dechrau meithrin cymysgedd
iach yng Nghasnewydd.
Mewn partneriaeth â busnes a'r
sector tai cymdeithasol rydym
wedi cyflwyno byw cynaliadwy
a chyfoes yng nghanol y ddinas –
The Kings Hotel, Market Street,
Albany Chambers, Olympia
House, Charles Street a'r Central
View eiconig, ac mae mwy o lety
o ansawdd uchel ar y gweill.
Mae gweithio mewn partneriaeth
hefyd yn allweddol i greu amgylchedd
croesawgar ac mae llawer o
waith yn cael ei wneud drwy
Newport Now; ein hardal gwella
busnes, gyda'r heddlu, y sector
lletygarwch a sefydliadau allweddol
eraill i sicrhau ein bod i gyd yn
cydweithio ar gyfer Casnewydd.
Mae gweithio mewn partneriaeth
hefyd wedi bod yn ganolog i gefnogi
ein busnesau drwy'r pandemig.
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Dilynwch ni ar Facebook

•

Ward Gorllewin Tŷ-du
newydd i gynnwys Pentref
Afon gyda dau aelod
Dwyrain Tŷ-du
gydag un aelod
Gogledd Tŷ-du
gydag un aelod
Parc Tredegar a ward
Marshfield sy'n cwmpasu
Coedcernyw, Parc
Tredegar, Gwynllŵg,
Maerun a Llanfihangel-yFedw gyda thri aelod
Bydd ward Stow Hill
nawr yn cynnwys
datblygiad Mon Bank
Bydd Cymunedau
Llangadwaladr Trefesgob,
Langstone, Llanfaches
a Phenhow yn cyfuno i
ffurfio Ward Llangadwaladr
Trefesgob a Langstone
gyda dau aelod
Bydd Allteuryn, Llanwern,
Trefonnen a’r Redwig yn
ffurfio ward Llanwern gydag
un aelod

Bydd manylion pa etholiadau
fydd yn cael eu cynnal yn eich
ardal chi, a pha ymgeiswyr sy'n
sefyll, ar gael ar newport.gov.
uk/elections ym mis Ebrill.

Rydym wedi gweinyddu bron i £55
miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru
i fusnesau Casnewydd gan gynnwys
grant penodol i fusnesau newydd a
gefnogodd 74 o fusnesau newydd.
Roedd y gwyliau rhyddhad ardrethi
busnes estynedig yn cyfateb i dros
£20 miliwn ar gyfer 1,400 o fusnesau.
Hefyd, diwygiodd y cyngor ei bolisi
palmant caffi a'r hyblygrwydd a
roddir i fusnesau yn benodol yng
nghanol y ddinas, gan ganiatáu oriau
hirach y tu allan i oriau masnachu a
mwy o fannau masnachu y tu allan.
Defnyddiwyd dros £180,000 o
gyllid Trawsnewid Trefi i helpu
busnesau gyda masnachu yn
yr awyr agored, gan gynnwys
darparu rhwystrau am ddim i
gefnogi ymbellhau cymdeithasol.
Gall preswylwyr gefnogi'r gwaith
hwn drwy siopa'n lleol gymaint â
phosibl, mynychu digwyddiadau
a chyfrannu at ymagwedd
gadarnhaol yng Nghasnewydd.

CEFNOGI
GOFALWYR DI-DÂL
O BOB OED YNG
NGHASNEWYDD
Mae'r pandemig wedi dod
â llawer o heriau i filiynau o
ofalwyr di-dâl o bob oed ac
mae timau'r cyngor wedi
sicrhau bod cymorth ar gael
a bod gofalwyr yn gwybod
ble i droi am gymorth.
Mae hyn yn cynnwys cefnogi
gofalwyr ifanc sydd wedi
gorfod jyglo eu cyfrifoldebau
gofalu gyda'u gwaith ysgol
a'u bywyd cymdeithasol.
Gofalwr ifanc yw unrhyw un
rhwng 8 a 25 oed sy'n helpu i
ofalu am aelod o'r teulu sydd â
salwch corfforol, anabledd, neu
sy'n cael trafferth gydag iechyd
meddwl gwael neu gamddefnyddio
sylweddau. Yn aml nid oes llawer
o sylw ar waith llawer o ofalwyr
ifanc wrth gefnogi perthnasau,
er gwaethaf yr effaith y gall ei
chael ar eu haddysg, eu hiechyd
meddwl a'u bywyd cymdeithasol.
Mae Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc
Casnewydd, a ddarperir gan
Barnardo's, yn cynnig cymorth
un i un, yn ogystal â grwpiau a
gweithgareddau lle gall gofalwyr
ifanc gael seibiant, cwrdd â gofalwyr
ifanc eraill a chael ychydig o hwyl.
Ar Ddiwrnod Gweithredu
Gofalwyr Ifanc eleni, a gynhelir
ar 16 Mawrth, bydd y Cynnig
Gofalwyr Ifanc Casnewydd
diweddaraf yn cael ei lansio.
Y nod yw cysylltu’r cynnig â’r
cynnig gofalwyr Casnewydd ar
gyfer gofalwyr di-dâl sy'n oedolion.
Gyda'i gilydd, bydd y cynigion hyn
yn nodi'r gwasanaethau a'r cymorth
sydd ar gael i ofalwyr di-dâl o
bob oed ledled y ddinas. Bydd
hyn yn cynnwys cynnig asesiad
gofalwyr, gwybodaeth a chyngor,
grantiau i ofalwyr, cymorth
cymdeithasol, lles a chyfleoedd
ar gyfer seibiannau i ofalwyr.
I gael rhagor o wybodaeth am
y cymorth sydd ar gael i ofalwyr
di-dâl, ewch i: newport.gov.uk/
gofalwyr ac www.barnardos.
org.uk/what-we-do/helpingfamilies/young-carers
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ADEILADU
DYFODOL I BOBL
IFANC YNG
NGHASNEWYDD

MWY O FUDDSODDIAD A THRETH GYNGOR IS
– CYLLIDEB CASNEWYDD AR GYFER 2022/23
£377k i roi hwb i ganol
y ddinas

Mae Academi Ieuenctid
Casnewydd yn gweithio
gyda phobl ifanc 16 i 18
oed yng Nghasnewydd
nad ydynt mewn addysg,
cyflogaeth na hyfforddiant.

Mae dyfodol cadarnhaol i ganol
y ddinas a'n busnesau yn
flaenoriaeth hirsefydlog.
Bydd ffocws ar ddatblygu a
gweithredu strategaeth ddiwylliannol,
gan gryfhau'r ffordd rydym yn
gweithio gyda busnesau canol y ddinas
a gwella ymddangosiad canol y ddinas.

Fel dewis arall yn lle aros
ymlaen yn yr ysgol neu fynd i’r
coleg, mae’r academi yn cynnig
amrywiaeth o gyrsiau i helpu i
ddatblygu gwybodaeth a sgiliau a
dod o hyd i lwybr at gyflogaeth.
Un o'r cyrsiau a gynigir yw
gwaith adeiladu lefel un, sydd
wedi'i anelu at bobl ifanc sydd â
diddordeb mewn adeiladu ac a
hoffai ddilyn gyrfa yn y maes hwn.
Yn ddiweddar, mae myfyrwyr
wedi bod yn dysgu am y
diwydiant adeiladu ac wedi ennill
cymwysterau cydnabyddedig
mewn meysydd fel codi a
chario, gweithio o uchder,
ymwybyddiaeth asbestos, a
rhannau un a dau o'r Cynllun
Ardystio Sgiliau Adeiladu (CASA).
Maent hefyd wedi cwblhau
profiad ymarferol ar brosiect
yng Nghanolfan Gymunedol
Alway. Treuliodd dysgwyr
dan oruchwyliaeth y staff dri
diwrnod yn cwblhau tasgau
gwaith y cartref i helpu i roi
gwedd newydd ar y dderbynfa.
Gyda'r profiad hwn maent wedi
ennill sgiliau amhrisiadwy mewn
gwaith trefnu a gwaith tîm a
nodi rolau swyddi. Dywedodd
un myfyriwr: "Rwy'n credu y

bydd y profiad hwn yn fy helpu
yn y dyfodol pan fyddaf yn cael
swydd yn y diwydiant adeiladu".
Bydd llawer o bobl ifanc yn
dod trwy ddrysau’r academi a
mynd ymlaen i wireddu eu llawn
botensial. Os ydych yn gwybod
am berson ifanc a fyddai’n elwa
ar gefnogaeth Academi Ieuenctid
Casnewydd ewch i newport.
gov.uk/aic i gael gwybod rhagor.

O fewn hyn, bydd £200k ychwanegol
yn cael ei roi tuag at lanhau – un
o'r ceisiadau allweddol a amlygwyd
yn yr adborth ymgynghori.
Mae Cabinet Cyngor Dinas
Casnewydd wedi cytuno
ar sut y bydd yn gwario ei
gyllideb ar gyfer y flwyddyn
i ddod gan ganolbwyntio ar
addysg, cymorth, ansawdd
bywyd a dyfodol y ddinas.
Un newid mawr i'r cynigion
a gyflwynwyd ym mis Ionawr
yw cyfradd y dreth gyngor.
Cynigiwyd cynnydd o 3.7 y
cant yn wreiddiol, ond yn dilyn
adborth llethol o'r ymgynghoriad
cyhoeddus, mae hyn wedi
gostwng i ddim ond 2.4 y cant.

Gan ystyried safbwyntiau’r
preswylwyr ynghylch pa
wasanaethau sydd bwysicaf
iddynt, mae rhai o'r
buddsoddiadau allweddol
y cytunwyd arnynt gan y
Cabinet yn cynnwys:

CYMORTH I
AELWYDYDD A
BUSNESAU
Mae'r ddwy flynedd
ddiwethaf wedi bod yn heriol
dros ben i deuluoedd, unigolion
a busnesau ledled Casnewydd.

£8m i ysgolion
Mae ysgolion a myfyrwyr wedi
cael eu bwrw'n arbennig o
galed dros y ddwy flynedd
ddiwethaf ac wedi gwneud
gwaith anhygoel wrth addasu.
Bydd y cynnydd, sy'n cynrychioli
twf o 7.3 y cant yng nghyllidebau
ysgolion, o fudd i bob ysgol a
myfyriwr. Ysgolion ac addysg
oedd y maes blaenoriaeth uchaf
ar gyfer pobl yn ein harolygon.

Buddsoddiad o £6.5m
mewn gwasanaethau
gofal, cymorth ac atal yn
ychwanegol at chwyddiant
Mae cynnydd yn y galw am
ofal cymdeithasol. Mae cynnal
pecynnau gofal a gofal preswyl
yn faes sy'n her sylweddol, sydd
Mae pawb wedi gweld costau byw
yn cynyddu – mae ynni, bwyd, dillad
– ynghyd â'r pandemig hefyd wedi
effeithio ar incwm llawer o bobl.
Yn yr un modd, mae busnesau wedi
gweld y fasnach yn cael ei heffeithio
a chost cyflenwadau'n cynyddu.
Mae llawer yn parhau i deimlo
cryn bwysau wrth i newyddion
am gynyddiadau pellach
ddominyddu'r newyddion.

wedi cael sylw helaeth yn y wasg.
O fewn y buddsoddiad hwn,
bydd y Cyngor yn cynyddu gallu'r
gwasanaeth, yn gwella amodau i
weithwyr ac yn buddsoddi mwy
o arian mewn gwasanaethau
ataliol sy'n helpu pobl i gynnal
bywyd diogel ac annibynnol.
Dyma oedd un o'r prif feysydd
blaenoriaeth i bobl yn ein
harolygon.		

£420k i atal a mynd i'r afael
â digartrefedd
Bydd yr arian ychwanegol hwn
yn cael ei ddefnyddio i barhau
â’r gwaith a wnaed yn ystod y
pandemig i sicrhau bod gan bawb
gartref diogel sy'n diwallu eu
hanghenion ac sy'n cefnogi bywyd
iach, llwyddiannus a llewyrchus.

Fodd bynnag, gall y cyngor a'r
partneriaid rydym yn gweithio gyda nhw
helpu mewn sawl ffordd – felly rydym
yn atgoffa trigolion a busnesau i gysylltu
os ydych yn cael trafferth neu'n poeni.
Mae'r cymorth yn amrywio o gymorth
gyda biliau tanwydd, i gymorth i ddod
o hyd i waith neu gael hyfforddiant.
Mae'r cyngor hefyd yn gweithio'n agos
gyda llawer o sefydliadau cefnogol
eraill sy'n cynnig cymorth arian
cyffredinol neu gymorth â dyledion.

Nid oes amheuaeth o fanteision a
phwysigrwydd bod yn yr awyr agored.
Mae'r ymrwymiad hwn yn cwmpasu
buddsoddiad untro i wneud
gwelliannau a chyllideb gynyddol
barhaus ar gyfer gwaith cynnal a
chadw ac atgyweirio yn y dyfodol.

£200k i gefnogi'r agenda
newid yn yr hinsawdd a
charbon niwtral
Bydd ymrwymiad rheolaidd am y
ddwy flynedd nesaf yn helpu i
ddatblygu strategaeth sero-net y
cyngor ac yn ariannu newidiadau
pwysig megis gwelliannau i'n
fflyd a'n defnydd o ynni.

•
•
•
•
•

Cymorth hunanynysu
Grantiau Covid
Cyflogadwyedd a
hyfforddiant
Cysylltwyr Cymunedol
Tai

Mae cyngor a chymorth penodol
hefyd ar gael i fusnesau yn
newport.gov.uk/business

Ewch i newport.gov.uk/en/
Support-and-Advice i gael rhagor
o wybodaeth am y canlynol:
•
•
•

•

Dilynwch ni ar Twitter

Mwy na £2.5m i wella parciau
a mannau agored

Cyngor ar ddyledion
Banciau bwyd
Cymorth tanwydd
gaeaf a chymorth
cyfleustodau eraill
Cymorth â’r dreth gyngor
a gwiriadau budd-daliadau

Yn gynharach eleni
cyhoeddodd y cyngor
£100,000 ychwanegol ar
gyfer banciau bwyd lleol sy'n
darparu gwasanaeth mor
hanfodol i bobl Casnewydd.
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DATHLU JIWBILÎ BLATINWM Y FRENHINES
Mae Casnewydd yn paratoi
i nodi Jiwbilî Blatinwm y
Frenhines gydag amrywiaeth o
ddigwyddiadau, gweithgareddau
a phrosiectau a fydd o
fudd i'r ddinas gyfan.
Mae'n achlysur pwysig i'r wlad ac
mae'r cyngor am annog dathliadau
ar draws y ddinas a chael
cymunedau i ddod at ei gilydd.

Canopi Gwyrdd
y Frenhines
Mae Canopi Gwyrdd y Frenhines
yn fenter plannu coed unigryw
sy'n gwahodd pobl ledled
y Deyrnas Unedig i ‘blannu
coeden ar gyfer y Jiwbilî’.

Partïon Stryd
Mae canllawiau ar sut i gynllunio
parti stryd yn ddiogel ac, os oes
angen, wneud cais am gau ffordd, ar
gael yn newport.gov.uk/jiwbilî
Caiff ceisiadau eu hystyried ar
sail diogelwch, addasrwydd cau’r
ffordd a ffyrdd eraill sydd ar
gau yn yr ardal, ond os cânt eu
cymeradwyo, bydd y Cyngor yn
talu am gost mesurau rheoli traffig
priodol angenrheidiol (er enghraifft,
arwyddion a chonau hanfodol).
Os nad yw parti stryd neu gau ffordd
yn addas yn eich ardal chi, mae
syniadau amgen i’w cael hefyd o ran
sut i nodi’r achlysur yn eich cymuned.
Y dyddiad cau ar gyfer
cyflwyno ceisiadau
cychwynnol i gau ffyrdd
yw 31 Mawrth, 2022.

Mae gan y cyngor
ddyletswydd o dan y
Rheoliadau Safon
Effeithlonrwydd Ynni Gofynnol
(2015) i sicrhau bod landlordiaid
preifat ac asiantaethau
gosod tai yn cael Tystysgrif
Perfformiad Ynni (TPY) ddilys
gyda sgôr rhwng A-E ar eu
heiddo rhent domestig.

Dilynwch ni ar instagram

Mae holl ysgolion Casnewydd hefyd
wedi cael cyfle i blannu coeden yn
rhan o fenter Canopi Gwyrdd y
Frenhines. Gallwch weld montage
o'r ysgolion sydd wedi cymryd
rhan y newport.gov.uk/jiwbilî

Ers mis Ebrill 2020, mae wedi bod
yn anghyfreithlon gosod unrhyw
eiddo preswyl gyda sgôr EPC o F
neu G (oni bai bod eithriad dilys
wedi'i gofrestru). Mae hyn yn
berthnasol i denantiaeth newydd
neu denantiaeth sy'n bodoli eisoes.

HELPU LANDLORDIAID
A THENANTIAID I FOD
YN EFFEITHLON O
RAN YNNI

44

Mae llyfryn coffa arbennig wedi’i
gynhyrchu hefyd yn myfyrio ar yr
ysgolion bryd hynny a heddiw.

Ym Mharc Tredegar, mae rhodfa
newydd â mwy nag 80 o goed
wedi’i chreu er coffâd, gan greu
gwell amgylchoedd ar hyd rhan o un
o lwybrau beicio allweddol y ddinas.

Yn dilyn adolygiad o'r ceisiadau a
ddaw i law, gellir cyhoeddi cylch
arall o gyflwyno ceisiadau.

Sgoriau F-G yw'r lleiaf effeithlon o
ran ynni ac nid ydynt yn bodloni'r
safon ofynnol. Mae'n ofynnol yn
ôl y gyfraith i landlordiaid sicrhau
bod TPY ddilys ar waith ar gyfer
pob eiddo o dan eu rheolaeth.

Yn ystod wythnos gyntaf mis
Mawrth, cynhaliwyd seremonïau
plannu coed arbennig mewn
pum ysgol yng Nghasnewydd.
Dewiswyd ysgolion cynradd
Maesglas, Alway, Gaer, Sain
Silian a Llys Malpas gan iddynt
ddathlu eu hagoriadau swyddogol
yn yr un flwyddyn â choroni Ei
Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II.

Cyflwynwyd TPYau i wella
effeithlonrwydd ynni tai, lleihau
allyriadau nwyon tŷ gwydr a mynd
i'r afael â newid yn yr hinsawdd.
Gallant hefyd gynorthwyo
tenantiaid i wneud eu cartrefi'n
fwy thermol effeithlon fel y
gallant fyw'n fwy cyfforddus yn
eu cartrefi - mewn amgylchedd
iachach gyda biliau ynni is.
I gael rhagor o wybodaeth am
reolau a rheoliadau TPY, ewch i
newport.gov.uk/housing a
dewiswch Effeithlonrwydd Ynni
o'r ddewislen. from the menu.

Ffagl Jiwbilî’r Frenhines
Mae Ffaglau’r Jiwbilî yn un o
ddigwyddiadau swyddogol y
Jiwbilî Blatinwm.
Caiff miloedd o
ffaglau eu goleuo
gan gymunedau,
elusennau a
grwpiau ledled y
DU, Ynysoedd y
Sianel, Ynys Manaw
a Thiriogaethau
Tramor y DU.
Ar nos Iau 2
Mehefin, caiff ffagl Casnewydd
ei goleuo ar faes y Frenhines
Elizabeth II, Ringland.
Gwahoddir y cyhoedd
i fod yn bresennol i
gydnabod gwasanaeth hir
a dihunan y Frenhines.

CASNEWYDD SYDD
Â'R GYFRADD
AILGYLCHU UCHAF
O UNRHYW DDINAS
YN Y DU
Mae'r cyfraddau ailgylchu
uchel a welwyd ar anterth
y pandemig yn parhau.
Casglodd Wastesavers dros
1.5 tunnell o gardbord a
phapur ym mis Rhagfyr a mis
Ionawr. Mae hyn yn gynnydd
enfawr o 42 y cant o’i gymharu
â'r un cyfnod yn 2019/20, cyn
dechrau'r pandemig. Mae swm
y metel sy'n cael ei gasglu hefyd
wedi codi dros 13 y cant.

Llwybr Ffagl
Bydd Casnewydd yn cymryd rhan
mewn llwybr realiti estynedig
wedi'i gynllunio'n arbennig a
fydd yn creu cyffro ac yn codi
ymwybyddiaeth yn y pedair wythnos
cyn cynnau Ffagl y Jiwbilî.
Mae'r llwybr yn brofiad lle mae’r
chwaraewyr yn ymweld â saith
cymeriad sydd wedi dod yn fyw o Balas
Buckingham i ymweld â lleoliadau o
amgylch Casnewydd ar ddiwrnod allan.
Mae’r chwaraewyr, dan arweiniad
Syr Barnaby Beacon, yn ymweld
â phob cymeriad, gan ddysgu am
ddegawd wahanol yn nheyrnasiad
70 mlynedd Ei Mawrhydi ac yn
'dewis eu hantur eu hunain' wrth
iddynt symud o amgylch y llwybr.

Yn ystod haf 2021 torrodd peiriant
mechnïo Wastesavers ac, am 12
awr, bu'n rhaid iddynt storio'r
caniau a phlastig yn eu hiard.
Mae'r llun yn dangos hanner un
diwrnod o blastig a chaniau a
gasglwyd o ymyl y ffordd. Cesglir
yr un symiau bum diwrnod yr
wythnos, 52 wythnos y flwyddyn!

Cais am statws
Arglwydd Faer
Mae Casnewydd
wedi gwneud
cais am statws
Arglwydd
Faer yn rhan
o ddathliadau
Jiwbilî Blatinwm
y Frenhines.
Disgwylir cyhoeddiad yn
ddiweddarach yn y flwyddyn.

Bydd rhagor o fanylion
am y digwyddiadau a'r
gweithgareddau cyffrous
hyn sy'n cael eu trefnu gan
y cyngor a phartneriaid
yn cael eu rhyddhau
ar wefan a chyfryngau
cymdeithasol y cyngor.

perfformio orau yn y DU.
I gael gwybod mwy am ailgylchu
yng Nghasnewydd, ewch i
newport.gov.uk/ailgylchu
neu wastesavers.co.uk

Y gyfradd ailgylchu bresennol yng
Nghasnewydd yw 67.2 y cant - y
gyfradd ailgylchu drefol uchaf yn
y DU, ac mae'r holl ddeunyddiau
a gesglir yn cael eu hailgylchu yn
y DU, gan greu swyddi a lleihau
ôl troed carbon ailgylchu.
Diolch i'n holl drigolion am
eu hymdrechion parhaus i
helpu i gadw Casnewydd
fel un o'r ailgylchwyr sy'n
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TYBACO
ANGHYFREITHLON
YN CAEL EI ATAFAELU
GAN Y SAFONAU
MASNACH

HWB ADFYWIO I'R DDINAS

Cynhaliodd tîm safonau
masnach Casnewydd yr
ymgyrch atafaelu tybaco
unigol mwyaf yng Nghymru yn
2021 ychydig cyn y Nadolig.
Atafaelodd y tîm dros filiwn
o sigaréts anghyfreithlon a
115kg o dybaco rholio â llaw o
gyfleuster storio yn y ddinas.
Cynhaliwyd yr atafaeliad fel rhan
o Ymgyrch CeCe, menter ar y
cyd rhwng y Safonau Masnach
Cenedlaethol a Chyllid a Thollau
EM i fynd i'r afael â'r fasnach
dybaco anghyfreithlon.
Gyda Marchnad Casnewydd
ar ei newydd wedd yn agor
ei drysau, gwaith mawr ar
Arcêd y Farchnad wedi’i
gwblhau a'r gwesty newydd yn
Nhŵr y Siartydd yn paratoi i
groesawu ei westeion cyntaf,
mae llawer o bethau da yn
digwydd yng nghanol y ddinas.
Ac yn y ddinas ehangach, mae un
o brif gwmnïau Casnewydd wedi
cael sêl bendith i ehangu ar safle
newydd ym Mharc Imperial.
Mae SPTS Technologies, cwmni
KLA, wedi'i leoli yn ei bencadlys
yng Nghymru ar hyn o bryd,
ychydig oddi ar Ringland Way,
ond mae'n bwriadu symud i
leoliad newydd ar ochr arall
Casnewydd ym Mharc Imperial.

HELPWCH NI I
LUNIO DYFODOL
Y DDINAS
Mae'r cyngor yn gofyn
am adborth trigolion ar y
gweledigaethau, y materion
a'r amcanion drafft yr ydym
wedi'u nodi fel rhan o'n
gwaith ar y cynllun datblygu
lleol newydd (CDLlN).
Bydd y CDLlN yn cynnwys
polisïau a chynigion a fydd,
gyda'i gilydd, yn darparu ar gyfer
anghenion a dyheadau datblygu'r
Ddinas yn ogystal â diogelu a

Rhoddwyd caniatâd cynllunio, yn
amodol ar lofnodi cytundeb 106 ac
amodau, ar gyfer pencadlys newydd
a fyddai'n cynnwys cyfleusterau ar
gyfer gweithgynhyrchu, ymchwil a
datblygu yn ogystal â swyddfeydd.
Mae'r cwmni, sy'n cynhyrchu ac yn
gwerthu technoleg y genhedlaeth
nesaf ar gyfer y diwydiant lledddargludyddion a microelectroneg,
wedi'i leoli yng Nghasnewydd
ers dros 40 mlynedd.
Mae'r cynnydd byd-eang yn y galw
am ddyfeisiau lled-ddargludyddion
wedi helpu’r busnes i dyfu'n sylweddol
dros y blynyddoedd diwethaf. Ar ôl
ei gwblhau, bydd cyfleuster newydd
tra chyfoes y cwmni bron yn dyblu ei
ôl troed yng Nghasnewydd, gan ddod
â swyddi uwch-dechnoleg, gwerth
uchel ychwanegol i'r rhanbarth.

Mae Marchnad Casnewydd wedi
cael adnewyddiad gwerth miliynau
o bunnoedd gan Loft-co.
Mae ganddi leoedd ar gyfer 140 o
fusnesau gan gynnwys 45 o unedau
manwerthu ar y llawr gwaelod,
10 bwyty ac ardal fwyd gyda lle i
gannoedd o bobl. Bydd ar agor
saith diwrnod yr wythnos.
I fyny'r grisiau, bydd ardal yr oriel
ar gael ar gyfer achlysuron ac mae
15 uned "ffordd o fyw" hefyd.
Hefyd, mae 70 o leoedd swyddfa
a bydd nifer fawr o'r rhain yn
cael eu defnyddio gan Tramshed
Tech i'w rhentu i fusnesau bach a
chanolig a busnesau newydd.

"Mae Loft-co, ar y cyd â Chyngor Dinas
Casnewydd a chyda chefnogaeth yr

gwella ei hasedau cymdeithasol,
diwylliannol ac amgylcheddol.

gellir cyflawni'r weledigaeth
drwy'r system gynllunio.

Mae angen gweledigaeth gyffredinol
ar bob cynllun datblygu lleol sy'n
nodi'n glir yr hyn y mae'n ceisio'i
gyflawni dros gyfnod y cynllun.

I weld yr adroddiad sy'n nodi'r
gweledigaethau, y materion a'r
amcanion drafft, ac i ddweud
eich dweud amdanynt, ewch
i newport.gov.uk/rldp.

Dylai osod naws uchelgeisiol
gadarnhaol gan hefyd fynd
i'r afael ag anghenion a
heriau lleol penodol.
Bydd y weledigaeth yn llywio
amcanion y CDLlN i fynd i'r
afael â'r materion, yr heriau
a'r cyfleoedd a nodwyd i
Gasnewydd yn fanylach.
Bydd yr amcanion yn rhoi
mwy o fanylion am sut y

Mae’r ymgynghoriad yn cau
ddydd Gwener 25 Mawrth.

Arweinydd Jane Mudd, ochr yn ochr
â Llywodraeth Cymru, yn falch o
gyhoeddi, wedi'r gwaith adnewyddu
mwyaf ar farchnad yn Ewrop, y bydd
yn agor ym mis Mawrth," meddai'r
rheolwr gyfarwyddwr Simon Baston
"Mae hwn yn ymdrech
gydweithredol gyda sawl rhan o'r
gymuned yn ymuno i wneud hwn
yn fan angori i drigolion Casnewydd
ac yn lle hollgynhwysol i allu byw,
gweithio a chwarae ynddo."
Gerllaw, mae Cyngor Dinas
Casnewydd wedi trawsnewid
Arcêd y Farchnad a oedd wedi
dirywio gyda chefnogaeth Cronfa
Dreftadaeth y Loteri. Roedd
ysgolion a grwpiau cymunedol yn
rhan o'r prosiect i adfer y cysylltiad
traddodiadol rhwng y Stryd Fawr
a'r farchnad i'w hen ogoniant.

PAN DDAETH
CASNEWYDD
YN DDINAS
Ym mis Mawrth 2002,
cyhoeddwyd y byddai
Casnewydd yn dod yn ddinas.
Dechreuodd y daith i fod yn
ddinas ym mis Gorffennaf
2001 pan lansiodd Downing
Street gystadleuaeth i drefi
wneud cais am y cynnig.

Yn ogystal, atafaelwyd 41,000 o
sigaréts a 4.5kg o dybaco rholio â
llaw o ddau safle manwerthu yng
Nghasnewydd ar yr un diwrnod.
Am brisiau cynnyrch gwirioneddol,
atafaelwyd gwerthu tua
£650,000 ar y diwrnod hwn.
Mae Safonau Masnach Cymru wedi
ymuno ag ymgyrch Crimestoppers
Cymru i annog pobl i adrodd yn
ddienw a darparu gwybodaeth
werthfawr am faterion y credant
a allai fod yn destun pryder.
Os oes gennych wybodaeth am
dybaco yn cael ei ddosbarthu
neu ei werthu’n anghyfreithlon,
gallwch roi gwybod am hyn i
linell gymorth Crimestoppers yn
ddienw ar 0800 555111 neu ewch
i crimestoppers-uk.org.

Y mis Mehefin canlynol, croesawodd
Casnewydd Ei Mawrhydi i'r ddinas
fel rhan o Jiwbilî Aur y Frenhines.
Eleni rydym yn dathlu Jiwbilî
Blatinwm y Frenhines ac yn nodi
20 mlynedd fel dinas. Yn rhifyn
mis Mai o Newport Matters,
byddwn yn edrych yn ôl ar sut y
mae'r ddinas wedi newid yn ystod
y ddau ddegawd diwethaf gan
gynnwys ei hadfywiad enfawr.

Lansiwyd cais Casnewydd
yn swyddogol ar 1 Medi a
gwnaed y ddeiseb i'r Frenhines
ym mis Hydref 2001.
Gwnaed hanes ar 14 Mawrth 2002.

Ffoniwch ni ar
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SUT YR EIR I'R AFAEL Â
CHARTREFI GWAG

CHWILIO AM
DDECHRAU
NEWYDD?
Gall y cynllun Dechrau
Newydd helpu aelodau o'r
cymunedau Du, Asiaidd
ac Ethnig Leiafrifol yng
Nghasnewydd gyda chyfleoedd
cymorth cyflogaeth.
Gall staff roi cyngor ar amrywiaeth
o sgiliau gan gynnwys creu CV
newydd, technegau cyfweliad
da, llenwi ffurflenni cais ar-lein
a deall yr hyn y mae cyflogwyr
yn chwilio amdano.

Gall eiddo sy'n cael eu
gadael yn wag am amser
hir gael effaith andwyol
ar gymunedau lleol pan
allent fod yn llenwi bwlch
yn y farchnad dai.

Mae'n werth nodi bod esboniadau
derbyniol weithiau ynghylch pam
mae eiddo'n wag, fel y perchennog
yn mynd i ofal preswyl.

Gallai hyn gynnwys camau gorfodi
ac mae'r Cyngor hyd yn oed
yn barod i fynd i'r llys i orfodi
gwerthu eiddo fel dewis olaf.
Mae un eiddo gwag hirdymor
eisoes wedi'i werthu
mewn arwerthiant ar ôl i'r
Cyngor gymryd camau ac
mae gwerthiannau posibl
eraill yn yr arfaeth.

Mae'r cynllun yn nodi sut y
bydd y Cyngor yn gweithio gyda
pherchnogion, asiantaethau
partner a phreswylwyr i leihau
effaith tai gwag a bodloni'r
galw cynyddol am dai.

Lle bynnag y bo modd, mae'r
Cyngor am helpu perchnogion i
ddod â thai yn ôl drwy fentrau fel
cynllun benthyciadau gwella, yn
ogystal â rhoi cyngor. Oni bai ei
fod yn argyfwng, byddai'r Cyngor
yn cysylltu â'r perchnogion yn
gyntaf ac yn gofyn iddynt unioni
unrhyw broblemau sy'n cael eu
hachosi gan yr eiddo gwag. Os
bydd angen, bydd y Cyngor yn
defnyddio ei bwerau statudol
i sicrhau bod perchnogion yn
cymryd cyfrifoldeb am eu heiddo.

Ni chaniateir gostyngiad
yn y dreth gyngor mwyach
ar gartrefi gwag hirdymor
ac eithrio eithriadau.

Mae gormod o gartrefi'n wag
yn y ddinas heb reswm da ac
mae'r Cyngor yn benderfynol
o fynd i'r afael â'r mater.

Dysgwch fwy am sut mae'r
Cyngor yn delio â chartrefi
gwag yn newport.gov.
uk/emptyhomes

Mabwysiadodd Cyngor Dinas
Casnewydd strategaeth i droi
mwy o'r eiddo gwag hirdymor
hyn yn gartrefi eto ac mae
eisoes yn cael effaith.

GWAITH
CADWRAETH YN
PARHAU WRTH I
LONG CASNEWYDD
BARATOI I
NODI UGAIN
MLYNEDD ERS EI

DARGANFOD

Mae’r gwaith cadwraeth ar
Long Casnewydd yn dwysau
wrth i ni nesáu at ugain
mlynedd ers ei darganfod.
Cyrhaeddodd y llwyth diweddaraf
o bren y Cyngor a phartneriaid
cyfeillion Llong Casnewydd (FONS)
yn ddiweddar gan gontractwr
cadwraeth arbenigol, Mary Rose
Archaeological Services.
Roedd y llwyth diweddaraf yn cynnwys
rhan fawr o'r cam mast canolog, yn
ogystal â nifer o dulathau derw hir
a ddefnyddiwyd i gryfhau'r llong.
Mae dros naw deg y cant o bren y
llong wedi'u dychwelyd hyd yma.
Ar ôl i weddill y pren fynd drwy'r
cam cadwraeth yn ddiweddarach
eleni, bydd tîm y prosiect yn dechrau
ar y dasg gymhleth o roi’r llong yn
ôl at ei gilydd. Mae eleni'n nodi
ugain mlynedd ers i'r llong gael ei
darganfod ar lannau Afon Wysg
wrth adeiladu Theatr Glan yr Afon.
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Cysylltwch â 07866578051
i gael rhagor o wybodaeth.

MAER NEWYDD
WEDI'I DDEWIS

Sgwrs gyhoeddus ar hanes
y llong gan guradur y
prosiect Dr Toby Jones
(Dydd Iau 12 Mai, 7pm
yn Sefydliad Lysaght)
Ysgarmes ganoloesol yn
y ganolfan longau gan
gynnwys perfformwyr,
gweithgareddau
teuluol a theithiau.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf
am y llong, ac i gael gwybod mwy
am y rhaglen o ddigwyddiadau
i nodi’r garreg filltir, dilynwch
sianeli cyfryngau cymdeithasol
y Cyngor a FONS neu ewch i
newport.gov.uk/heritage a
www.newportship.org.

Mae teithwyr bws wedi
gallu teithio am ddim ar
deithiau bws wedi'u trefnu yn
ninas Casnewydd y mis hwn.
Mae'r cynllun yn cael ei ariannu
gan Uned Gyflawni Burns yn
dilyn un tebyg a ariannwyd gan
y Cyngor fis Rhagfyr diwethaf.
Mae Bws Casnewydd, Stagecoach,
Bws Caerdydd ac Adventure
Travel i gyd yn cymryd rhan yn
y cynllun. Mae gwasanaethau
Fflecsi hefyd wedi’u cynnwys.

AM DDIM

Mae'r data diweddaraf sydd
ar gael yn dangos bod 21 o
gartrefi newydd wedi'u creu o
ganlyniad i eiddo dibreswyl gwag
yn cael eu defnyddio eto – yn
ail i Gaerdydd (32) – allan o
gyfanswm o 98 yng Nghymru.

I nodi'r pen-blwydd, mae
tîm y prosiect a FONS yn
cynllunio rhaglen gyffrous o
weithgareddau, gan gynnwys:

TEITHIAU BWS
AM DDIM
TAN DDIWEDD
MAWRTH

Y Cynghorydd Martyn
Kellaway fydd Maer nesaf y
ddinas ar ôl cael ei ethol gan
gyd-gynghorwyr fis diwethaf.

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.
Dysgwch fwy am roi terfyn ar gosb
gorfforol yng Nghymru a beth mae'n
ei olygu ar wefan Llywodraeth
Cymru yn https://llyw.cymru/
stopio-cosbi-corfforol-i-blant

Ef fydd 390ain Maer
Casnewydd ym mis Mai.
Yn ôl y cofnodion, dechreuodd
y Maer cyntaf yn ei rôl ym
1314 ac mae Meiri blaenorol
Casnewydd yn cynnwys yr
arweinydd Siartaidd John Frost.
Y Cynghorydd David Williams
yw Maer presennol Casnewydd.
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