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Bydd nifer o drigolion 
a busnesau yn wynebu 
pwysau ariannol y gaeaf 
hwn gyda biliau uwch  
am ynni a hanfodion.

I rai, efallai mai dyma'r 
tro cyntaf  iddyn nhw gael 
trafferth cael dau ben llinyn 
ynghyd, ac ni fyddan nhw’n 
gwybod ble i droi am help. 

Ond mae cymorth a chyngor  
ar gael gan y sector cyhoeddus, y 
trydydd sector a’r sector preifat. 

Gallwch ddysgu mwy am 
rai o'r cynlluniau hyn a ble 

i gael rhagor o wybodaeth 
yn Materion Casnewydd.

Dywedodd Arweinydd 
Cyngor Dinas Casnewydd, y 
Cynghorydd Jane Mudd: “Rydym 
mewn cyfnod digynsail a dyma 
fydd y tro cyntaf  i rai pobl fyw 
trwy ddirwasgiad mor galed. 

"Does dim stigma o gwbl i ofyn 
am help pan fydd ei angen 
arnoch. Rydyn ni a sefydliadau 
eraill yn barod i wneud popeth 
o fewn ein gallu i'ch cael chi 
drwy'r cyfnod anodd hwn.

"Yn ogystal â'i ddewis arferol 
o wasanaethau, mae'r cyngor 
wedi sefydlu nifer o leoliadau 
"croeso cynnes", a gallwch ddod 
o hyd i fwy o fanylion am y rheini 
a  mannau cynnes eraill yn y 
ddinas ar y tudalennau canlynol.

"Rydym wedi bod yn gweithio gyda 
Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 

Gwent (GAVO) ar gyfres o  
fentrau gan gynnwys grantiau ar 
gyfer lleoliadau cymunedol sy'n 
cynnig mannau cynnes i drigolion.

"Mae GAVO hefyd wedi bod yn 
cynnal cynllun grant arall ar ein 
rhan sy'n cynnig cymorth ariannol 
i grwpiau sy'n darparu bwyd i 
breswylydd ac sydd wedi gweld 
bod prisiau cynyddol yn effeithio 
ar y gwasanaeth gwerthfawr 
maen nhw'n ei gynnig.

"Rydym yn gweithio'n agos gyda 
sefydliadau eraill ar draws y 
ddinas gan y bydd cydweithio yn 
sicrhau y gallwn gyrraedd cymaint 
o bobl â phosib gydag amrywiaeth 
o gefnogaeth a chyngor”

CYMORTH A CHYNGOR CYFLOGAETH 
GYDA CHLYBIAU GWAITH CASNEWYDD

Mae Clybiau Gwaith Casnewydd yn 
cynnig cymorth cyflogaeth i bobl 
16 oed a hŷn sy'n ddi-waith, sy'n 
ceisio newid swydd, neu a hoffai 
gael gwybodaeth am addysg neu 
gyrsiau hyfforddi sydd ar gael iddynt. 

Gan ddechrau ar 3 Ionawr, bydd y clybiau’n 
cael eu cynnal mewn lleoliadau ledled y 
ddinas, lle gall trigolion ofyn am gyngor a 
chymorth i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth. 

Mae hyn yn cynnwys help gyda chwilio 

am waith, ysgrifennu CV a pharatoi 
ar gyfer cyfweliadau, yn ogystal â 
chael mynediad at hyfforddiant a 
chymwysterau a lleoliadau gwaith.

Bydd y clybiau wedi’u lleoli mewn gwahanol 
safleoedd ar draws y ddinas, gan gynnwys 
llyfrgelloedd lleol a chanolfannau cymunedol.  

I ddysgu mwy ewch i  newport.gov.uk/ 
glybiaugwaith , e-bostiwch 
centralhub@newport.gov.uk 
neu ffoniwch  07581 011462.

CYMORTH YN YSTOD YR ARGYFWNG COSTAU BYW

I gael rhagor o 
wybodaeth ewch i 
dudalen dau >>>

 
 
 
 
 
 

Mae Ysgol Gynradd Parc 
y Jiwbilî wedi derbyn 
adroddiad rhagorol 
gan y corff arolygu 
ysgolion swyddogol.

Ar eu hymweliad cyntaf  ers 
sefydlu'r ysgol bum mlynedd 
yn ôl, ni wnaeth arolygwyr 
Estyn unrhyw argymhellion 
ond dywedodd y dylai Parc y 
Jiwbilî barhau â'i thaith wella.

Gwahoddodd y corff  arolygu 
swyddogol yr ysgol i baratoi 
astudiaeth achos ar ei 
gwaith mewn perthynas â 
chreu diwylliant o ddysgu 
proffesiynol yn ogystal 

â datblygu cwricwlwm 
gwrth-hiliaeth.  Caiff  hwn 
ei rannu ar eu gwefan.

Yn ogystal, fe wnaeth Estyn 
dynnu Ysgol Gynradd Eglwys 
Malpas o fesurau arbennig ar  
ôl i'r arolygwyr dynnu sylw  
at lawer o welliannau 
cadarnhaol a chadarnhau ei 
bod wedi gwneud cynnydd 
digonol o ran eu hargymhellion.

 

NEWYDDION 
DA I DDWY 
YSGOL

Disgyblion yn Ysgol Gynradd Parc y Jiwbilî

www.newport.gov.uk/glybiaugwaith
www.newport.gov.uk/support
www.newport.gov.uk
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Mae lleoliadau "croeso 
cynnes" wedi'u sefydlu ar 
gyfer trigolion sy'n cael 
trafferth gyda gwresogi a 
biliau hanfodol eraill, neu 
unigrwydd, y gaeaf hwn. 

Mae’r Cyngor hefyd yn cynnig 
grantiau, trwy bartneriaeth 
gyda Chymdeithas Mudiadau 
Gwirfoddol Gwent (GAVO), i 
helpu sefydliadau eraill sydd am 
ddarparu mannau cynnes tebyg. 

Cafodd saith canolfan sy'n eiddo 
i'r cyngor eu nodi i ddechrau 
ac mae dros 20 o adeiladau 
ar agor i drigolion yn ystod yr 
wythnos ledled y ddinas.

Cynhelir sesiynau croeso cynnes 
gan y cyngor yng Nghanolfannau 
Cymunedol Alway, Betws, Ringland, 
Y Gaer a Maesglas, yn ogystal â 
Chanolfan Hope Somerton RASCAL 
a Chanolfan Mileniwm Pilgwenlli. 

Yn ogystal â chynnig lle cynnes i 
drigolion a chyfle i gwrdd â phobl 
eraill, gallant hefyd gael cyngor ac 
arweiniad gan weithwyr cymunedol 
ac arbenigwyr o sefydliadau eraill 
i roi cymorth ar gostau byw.

Dywedodd y Cynghorydd Jane 
Mudd, Arweinydd Cyngor Dinas 
Casnewydd: “Mae cefnogi ein 
gilydd yn bwysig iawn, yn enwedig 
yn ystod cyfnod o argyfwng. Gall 
pobl fod yn ei chael hi'n anodd talu 
biliau ond gallant hefyd deimlo'n 
ynysig, heb wybod ble i droi.

"Rwy'n falch ein bod ni wedi gallu creu 
pecyn o gymorth sy'n darparu llawer 
mwy na lle cynnes yn unig. Maen nhw'n 
llefydd lle gall pobl gael cwmnïaeth, 
cymryd rhan mewn gweithgareddau, 
cael cyngor am gefnogaeth arall a 
allai fod ar gael ac ynghylch sut i 
gael gafael ar y gefnogaeth honno. 

"Mae'n wych gweld bod sefydliadau 
eraill hefyd wedi sefydlu mannau 

cynnes i helpu aelodau o'u cymunedau 
lleol a hoffwn ddiolch i GAVO am 
ein helpu i ddosbarthu arian i eraill 
ar gyfer eu mannau cynnes."

Dywedodd y Cynghorydd Debbie 
Harvey, yr Aelod Cabinet dros les 
cymunedol: “Mae llawer o gefnogaeth 
ar gael i'r rheini sy'n ei chael hi'n anodd 
cael dau ben llinyn ynghyd ond rydyn ni'n 
gwybod bod rhai pobl yn ei chael hi'n 
anodd cael mynediad i’r cymorth hwnnw, 
felly bydd ein gweithwyr cymunedol 
wrth law i gynnig cyngor mewn 
amgylchedd anffurfiol a chefnogol.”

Bydd y cynllun yn darparu 
taliad untro o £200 i un 
aelod o aelwyd sy'n gyfrifol 
am filiau trydan/nwy/dŵr. 

Mae talebau eisoes wedi'u 
cyflwyno i'r rhai oedd yn 
derbyn gostyngiad y dreth 
gyngor ar 4 Hydref  2022.

Gall pobl nad ydyn nhw’n derbyn 
gostyngiad y dreth gyngor, neu 
os aseswyd eu hawliad ar ôl 4 
Hydref  2022 a thaleb heb ei 
chyflwyno, neu’r rheiny sy'n 
derbyn un o'r budd-daliadau 
cymhwyso, wneud cais ar-lein 
tan 5pm ar 28 Chwefror.

I gael gwybod mwy am y 
budd-daliadau  cymhwyso a 
phwy sy'n gymwys, ac i wneud 
cais ar-lein, ewch i newport.
gov.uk/cymorth a dewis 
y ddolen tanwydd gaeaf. 

Bydd y taliad ar gael i bob 
aelwyd gymwys p'un a ydych 
chi’n talu am eich tanwydd 
ar fesurydd rhagdalu, drwy 
ddebyd uniongyrchol neu 
drwy dalu bil bob chwarter.  

Os nad ydych yn atebol am y 
Dreth Gyngor yn eich cartref, 
bydd angen prawf mai chi 
yw'r person sy'n gyfrifol am y 
biliau, a byddwch yn gymwys 
cyhyd â bod neb yn eich cartref  
eisoes wedi derbyn taliad.  

CYNLLUN CYMORTH 
TANWYDD Y GAEAF

 
 
 
 
 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, 
mae Cyngor Dinas 
Casnewydd wedi ymrwymo 
£100,000 i gynorthwyo 
grwpiau bwyd cymunedol 
sy'n ymroddedig i helpu 
trigolion wrth i gostau byw 
barhau i gynyddu. 
 
Cafodd cynllun arall i helpu'r 
sefydliadau hyn ei lansio yn yr 
hydref  gan y Cyngor mewn 
partneriaeth â'r sefydliad 
cymorth gwirfoddol GAVO.

Gall banciau bwyd, a grwpiau eraill 
sy'n helpu trigolion sy'n ei chael 
yn anodd yn ariannol, wneud cais 
am grantiau i gynorthwyo gyda 
chostau beunyddiol fel prynu 
bwydydd i ail-lenwi eu stociau.

Rhoddodd cynllun cynharach, a 
oedd hefyd yn cael ei redeg ar y 
cyd â GAVO, gymorth ariannol 
i fentrau fel prosiectau tyfu neu 
uwchraddio offer er mwyn helpu 
grwpiau i wynebu'r her o fynd 
i'r afael ag ansicrwydd bwyd.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i    
www.gavo.org.uk/post/
grant-scheme-to-help-
community-food-groups

Mae'r cyngor yn helpu gyda 
dosbarthu parseli bwyd ac mae 
nifer o fanciau bwyd yn y ddinas.  

Os oes angen i chi gael mynediad 
at y gwasanaethau hyn, ffoniwch 
ein canolfannau cymdogaeth ar y 
rhif  rhadffôn 0808 196 3482.

CROESO CYNNES I DRIGOLION 

GRANTIAU AR GYFER 
GRWPIAU BWYD 
CYMUNEDOL

Gallwch weld lleoliadau’r 
mannau cynnes ledled y ddinas 
yn newport.gov.uk/cymorth 

 
Gall preswylwyr sydd heb 
fynediad digidol, ffonio'r  
hybiau cymdogaeth ar  
0808 196 3482 neu'r 
Cyngor ar 01633 656656.

www.newport.gov.uk/cymorth
www.newport.gov.uk/cymorth
www.gavo.org.uk/post/grant-scheme-to-help-community-food-groups
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FFEITHIAU A 
FFIGYRAU AM Y 
DRETH GYNGORCYNIGION CYLLIDEB CASNEWYDD   

ADLEWYRCHIAD O'R PRIF HERIAU SY'N 
WYNEBU AWDURDODAU LLEOL

Tua diwedd y llynedd, fe 
wnaeth y Cynghorydd 
Jane Mudd, Arweinydd y 
Cyngor, amlinellu maint 
yr her mewn anerchiad 
fideo y gellir ei gweld ar 
sianel YouTube y Cyngor. 

Mae'r awdurdod wedi bod yn 
ystyried pob opsiwn i gyfyngu ar 
effaith y newidiadau anochel ar bobl 
Casnewydd, ond gyda bwlch o £27.6 
miliwn yn y gyllideb, mae'n rhaid 
gwneud penderfyniadau anodd.

An eu cyfarfod ym mis Rhagfyr, 
bu'r cabinet yn ystyried ystod 
eang o gynigion gyda'r nod o 
sicrhau cyllideb mor agos at 
fod yn gytbwys â phosib.

Mae manylion y cynigion hynny 
bellach ar newport.gov.uk/
budget ac mae gan y cyhoedd tan  
2 Chwefror i ddweud eu dweud. 

Dywedodd y Cynghorydd 
Mudd: “Mae adlewyrchu ar faint 
o arian sydd ar gael a sut y gellir 
blaenoriaethu hynny'n realistig i 
ddarparu ein gwasanaethau pwysicaf  
wedi bod yn broses hynod o anodd - 
yn syml, nid yw'r ffigurau’n dal dŵr.

“Mae costau darparu gwasanaethau 
yn cynyddu yn yr un modd â chostau 
byw pawb. Ac ar yr un pryd, mae 
mwy o bobl yn cyrchu’r gwasanaethau 
hynny, gan gynyddu'r galw. 

"Mae sawl ffactor ychwanegol,  
gan gynnwys methu â rhoi setliad 
cyllid teg i Gymru a dod â'r cymorth 
ynni gan Lywodraeth y DU i ben, 
ond wedi gwaethygu'r sefyllfa.

"A daw hyn yn fuan ar ôl blynyddoedd 
lawer o lymder pan wynebon ni 
doriadau i gyllidebau. Mae Cyngor 
Dinas Casnewydd eisoes wedi gwneud 
dros £90m o arbedion ers 2011, 

felly prin yw'r dewisiadau sydd ar ôl.

"Yn ychwanegol at hynny, mae dwy 
ran o dair o gyllideb y Cyngor yn 
cael eu gwario ar ysgolion, addysg a 
gofal cymdeithasol - y gwasanaethau 
cwbl hanfodol, lle mae arbedion 
yn anodd iawn i'w gwneud.

"Ond rwyf  am sicrhau pawb 
y bydd yr heriau sy'n cael eu 
hwynebu gan drigolion, busnesau 
ac unigolion bob amser wrth 
wraidd ystyriaethau'r Cyngor."

 
 
 
 
 
 
Mae’r Cyngor yn darparu mwy 
na 800 o wasanaethau i 151,000 
o bobl sy’n byw mewn mwy 
na 65,000 o gartrefi.  Yn sgil 
effaith Covid-19, a’r argyfwng 
costau byw hefyd erbyn hyn,  ar 
fusnesau, yr economi, cyflogaeth 
ac iechyd, mae’r galw am 
wasanaethau sy'n seiliedig ar 
gymorth yn parhau i gynyddu.  

Mae gan Gasnewydd boblogaeth sy'n 
tyfu.  O blith awdurdodau lleol Cymru, 
Casnewydd welodd y gyfradd uchaf o 
dwf yn y boblogaeth ers 2011 (9.5%).  
Mae hyn yn uwch na chyfraddau twf  
poblogaeth Cymru a Lloegr.  Mae'r 
twf hwn ar draws pob grŵp oedran. 

Casnewydd welodd y cynnydd 
uchaf yn nifer yr aelwydydd hefyd 
o'i gymharu â 2011 (8.1%). 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd 
eisoes wedi gweithredu dros £90m 
o arbedion ers 2011 oherwydd sawl 
blwyddyn o lymder a thoriadau 
cyllidebol mewn termau real.

 
Mae holl feysydd y Cyngor  
wedi gorfod cynnig newidiadau a 
gostyngiadau mewn gwasanaeth 
er mwyn helpu i wneud yn iawn 
am y diffyg o £27.6 miliwn.

Lle gwnaed newidiadau i 
swyddogaethau cefn swyddfa heb 
unrhyw effaith neu gyfyngedig ar 
wasanaethau rheng flaen, mae'r 
penderfyniadau hynny'n cael eu 
gwneud gan benaethiaid gwasanaeth.  
Mae'r achosion busnes ar gael 
i'w gweld ar wefan y cyngor. 

Mae newidiadau mawr a'r rhai sy'n 
cael effaith ar wasanaethau allweddol 
yn cael eu hystyried gan y cabinet ac 
yn ffurfio'r ymgynghoriad cyhoeddus.

Mae’r cynnydd arfaethedig yn y 
dreth gyngor ymhlith y cynigion. 

Ychwanegodd y Cynghorydd Mudd: 
“Gyda bwlch o £27.6 miliwn  
yn y gyllideb, rhaid i'r Cyngor ystyried  
codi’r dreth gyngor er mwyn creu 
mwy o incwm. Gwneir hyn gyda'r 
gwerthfawrogiad llawn ei fod yn 

 
 
 
 
Bydd yr ymgynghoriad yn 
para tan 2 Chwefror 2023. 
Bydd yr holl sylwadau yn 
cael eu hystyried pan fydd 
y cabinet yn cyfarfod eto ar 
14 Chwefror pan fyddant yn 
gwneud eu hargymhellion 
terfynol ar y gyllideb 
gyffredinol ar gyfer 2023/24. 

Gallwch hefyd gyflwyno 
sylwadau drwy newport.gov.
uk/haveyoursay, drwy e-bost i 
changing.services@newport.
gov.uk neu drwy ysgrifennu 
at Radbost TÎM POLISI A 
PHARTNERIAETH, Cyngor 
Dinas Casnewydd, y Ganolfan 
Ddinesig, Casnewydd NP20 
4UR. I gael rhagor o wybodaeth 
am gyllideb y Cyngor, sut 
rydym yn gwario ein harian a’r 
broses o bennu’r gyllideb, ewch 
i newport.gov.uk/budget 

YR HER CYNIGION BETH FYDD YN 
DIGWYDD NESAF

Mae enghreifftiau o'r costau 
a'r pwysau cynyddol sy’n 
cael eu hwynebu gan y 
Cyngor yn cynnwys:

• Cynnydd yng nghostau 
tanwydd ac ynni - mae nwy 
300% yn uwch, mae trydan 
150% yn uwch. Mae hyn 
yn effeithio ar bopeth o 
ysgolion i oleuadau stryd.

• Mwy o alw am ofal - 
mae costau wedi codi 
o £43.5m yn 2019/20 i 
ragamcan o £58m eleni.

• Roedd tua 1,000 yn rhagor 
o ddisgyblion yn mynychu 
ysgolion Casnewydd yn ystod 
y tair blynedd diwethaf.

• Yn gysylltiedig â heriau'r 
pandemig, mwy o leoliadau 
brys i blant sy'n derbyn 
gofal. Cost amcan o £2.2m 
yn 2022/23 o'i chymharu 
â £300k yn 2019/20.

• Mae cyfraddau chwyddiant 
o tua 10% yn cynyddu 
cost yr holl wasanaethau 
a chyflenwadau sy'n cael 
eu prynu gan y Cyngor.

Mae'r arian sy'n 
cael ei godi trwy'r 
dreth gyngor yn 
cyfrif am lai na 
chwarter cyllideb 
y Cyngor. 

Ariennir mwy na 
thri chwarter o 
gyllideb y cyngor 
gan grant gan 
Lywodraeth 
Cymru.  

Am bob 1% rydym 
yn codi’r dreth 
gyngor, codir 
tua £650,000.

Mae mwyafrif 
aelwydydd 
Casnewydd ym 
mandiau A i C.

Mae Casnewydd 
wedi bod ag un 
o'r lefelau treth 
gyngor isaf yng 
Nghymru ers 
blynyddoedd lawer.

fil mawr i aelwydydd ar adeg 
sydd eisoes yn heriol. 

Rydym wedi cynnal un o'r cyfraddau 
treth gyngor isaf  yng Nghymru ers 
cyfnod hir iawn a hyd yn oed wrth godi’r 
gyfradd i lefel uwch nag y dymunem, 
rydym yn debygol iawn o barhau i 
godi’n llai na’n hardaloedd cyfagos."

O fewn y cynigion drafft sy'n cael eu 
hystyried gan y cabinet mae cynnydd 
o 9.5 y cant yn y dreth gyngor.

Mae mwyafrif cartrefi Casnewydd 
yn cwympo yn y bandiau A i C, 
felly mae hyn yn gynnydd o rhwng 
£1.55 a £2.07 yr wythnos.

A-C

650K
1%

£

£

www.newport.gov.uk/budget
www.newport.gov.uk/budget
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Bydd Trafnidiaeth 
Cymru a Chyngor Dinas 
Casnewydd yn dechrau 
ymgynghoriad cyhoeddus 
cyn hir ar gynigion i wneud 
gwelliannau i orsaf reilffordd 
Casnewydd, Queensway, 
a Chylchfan Old Green.

Y weledigaeth yw i orsaf  
reilffordd Casnewydd ddod 
yn ganolfan ar gyfer teithio 
cynaliadwy a'n nod yw gwneud 
y ddinas yn lle braf iach i fyw 
a gweithio ynddo ac i ymweld 
ag ef, tra'n helpu pobl i fod 
yn llai dibynnol ar geir. 

Er mwyn helpu i wella diogelwch 
y cyhoedd, bydd y cynigion yn 
anelu at greu amgylchedd sy'n 
canolbwyntio’n fwy ar bobl 
drwy greu llwybrau teithio 
llesol symlach sy'n gyf leus ac yn 
ddeniadol i'r holl ddefnyddwyr.  

Rydym am i chi roi eich 
barn i ni ar y cynigion. 

Bydd ymgynghoriad chwe 
wythnos yn lansio’n fuan, felly 
cadwch lygad ar ein ffrydiau 
cyfryngau cymdeithasol ac ewch 
i’n tudalen we Dweud Eich 
Dweud lle bydd gwybodaeth 
a dolenni i'r ymgynghoriad 
yn cael eu rhannu.

 

GWNEUD 
GWAHANIAETH 
GO IAWN I FYWYD 
PERSON IFANC

Mae Cyngor Dinas Casnewydd 
wedi derbyn gwobr am ei 
waith i sicrhau bod Marchnad 
Casnewydd yn parhau wrth 
galon canol y ddinas. 
 
Daeth y prosiect i’r brig yn y 
categori Creu Twf Economaidd yng 
Ngwobrau Ystadau Cymru 2022.

Dywedodd y Cynghorydd Jane 
Mudd, Arweinydd y Cyngor: “Mae'n 
bwysicach nag erioed i gael cymysgedd 
o gyfleusterau ar y stryd fawr ac roedd 
hi'n amlwg iawn i ni fod y farchnad 
yn chwarae rhan allweddol wrth 
gyflawni hynny yng Nghasnewydd.

"Yn yr un modd, mae defnyddio dull 
creadigol o ailddatblygu a defnyddio ein 
hasedau yn effeithiol yn flaenoriaeth 
i Gyngor Dinas Casnewydd, boed yn 
gweithio gyda datblygwyr arbenigol neu 
drosglwyddo asedau i'r gymuned. 

"Mae Marchnad Casnewydd bellach 
yn cynnig cyrchfan gyfoes a deniadol 
sy'n cynnig cyfleoedd lletygarwch, 
manwerthu, busnes, hamdden a 
digwyddiadau. Hefyd, mae dyfodol 
yr adeilad nodedig wedi'i sicrhau.

"Mae'r effaith y mae adfywio'r adeilad 
ei hun eisoes wedi'i chael yn glir - swyddi 
yn cael eu creu, cwmnïau lleol yn sicrhau 
contractau a gyrfaoedd y dyfodol yn 
cael eu cefnogi. Mae'r manteision yn 
parhau gyda'r farchnad bellach ar agor 
ac yn datblygu enw da fel canolfan 
economaidd, gymdeithasol a diwylliannol.

"Diolch o galon i bawb sydd 
wedi gweithio gyda ni i gyflawni’r 
prosiect anhygoel hwn." 

Mae'r farchnad, sy’n adeilad rhestredig 
Gradd II, wedi bod dan berchnogaeth 
y Cyngor ers 1885 ac ers blynyddoedd 
lawer bu'n ffynnu fel marchnad 
darpariaethau draddodiadol.

Er gwaethaf prosiectau buddsoddi 
ac adnewyddu yn gynharach y 
ganrif hon, a gwaith i ehangu 
cynigion y farchnad, methodd 
â masnachu i'w llawn botensial 
economaidd yn y farchnad fodern.

Cydnabuwyd mai'r ateb hirdymor 
ar gyfer dyfodol y farchnad oedd i'r 
Cyngor bartneru ag arbenigedd o'r 
sector preifat ym maes adnewyddu 
a rheoli adeiladau hanesyddol. 

Ym mis Gorffennaf 2018, cytunodd 
y Cyngor ar brydles ailddatblygu 
250 mlynedd ar gyfer y Farchnad 
gyda LoftCo, y datblygwr y tu ôl i 
drawsnewid Tramshed Caerdydd 
a Thŷ Pwmpio’r Barri.

Yn dilyn prosiect ailddatblygu gwerth 
£6.5 miliwn, ail-agorwyd y farchnad 
ar ei newydd wedd ym mis Mawrth 
2022 ac mae bellach yn cynnig 
cwrt bwyd, stondinau marchnad 
wedi'u hadnewyddu, lleoedd gwaith 
cyfoes a gofod digwyddiadau. Y 
gred yw mai dyma'r ailddatblygiad 
marchnad dan do mwyaf o'r fath 
sydd wedi’i gynnal yn Ewrop.

        

 
 
Mae Maethu Cymru 
Casnewydd yn annog mwy 
o bobl i faethu plant a 
phobl ifanc o'r ddinas yn 
ogystal â ffoaduriaid ifanc 
sy'n cyrraedd y DU.

Dywedodd Nina Kemp-Jones, 
rheolwr rhanbarthol Maethu 
Cymru, “Mae angen brys am fwy 
o ofalwyr maeth, o gefndiroedd 
amrywiol, i blant lleol a'r nifer 
cynyddol o ffoaduriaid ifanc."

Rhannodd y gofalwr maeth Mike 
o Gasnewydd ei brofiad: “Mae 
wedi ehangu fy nealltwriaeth o 
wahanol ddiwylliannau ac rwyf  wedi 
sylweddoli bod pawb yn debyg. 
Rydyn ni i gyd eisiau’r un pethau. 

“Gofalais i am un dyn ifanc a 
briododd y llynedd, roedd e gyda 
fi am dair blynedd. Mae e’n dal i 
siarad â fi bob wythnos. Mae e’n 
trin fi fel ei dad ac mae eraill hefyd 
sy’n dal i fyw yn yr ardal leol ac 
rwy’n eu gweld yn rheolaidd.

Mae’r rhain yn bobl ifanc sydd angen 
ein help a’n diogelwch, ac rwy’n ystyried 
hynny’n bwysig iawn. Rwy’n gwybod 
fy mod yn gwneud gwahaniaeth.”

Cysylltwch heddiw a gallech newid 
bywyd plentyn: fosterwales.
newport.gov.uk

Mae Cyngor Dinas 
Casnewydd yn arwain 
cais am Borthladd Rhydd 
rhanbarthol sy'n defnyddio 
cryfder diwydiannol de-
ddwyrain Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Jane 
Mudd, Arweinydd y Cyngor:  
“Mae ein cais yn cysylltu ein 
sectorau twf  allweddol a'n llu o 
safleoedd cyflogaeth sydd heb eu 
datblygu digon â'r unig faes awyr 
rhyngwladol yng Nghymru.

"Mae'n bartneriaeth rhwng y sectorau 
cyhoeddus a phreifat sy'n addo 
arwain at fuddsoddiad sylweddol 
yn ne-ddwyrain Cymru - sef  injan 
economaidd y genedl gyfan.

"Mae ein cais yn bodloni'r 
amcanion sy’n ymwneud â 
hyrwyddo adfywio a chreu swyddi 
o ansawdd uchel, gan adeiladu ar 
ein henw da o fod yn arloesol.

"Byddai gan Borthladd Rhydd y 
potensial i ddenu mwy o fusnesau 
cenedlaethol a rhyngwladol, 
gan greu miloedd o swyddi a 
chyfleoedd hyfforddi a fyddai o 
fudd i drigolion y rhanbarth ac yn 
rhoi hwb enfawr i'r economi leol."

Roedd y cais dan arweiniad 
Casnewydd yn un o dri a gafodd 
eu cyflwyno am Borthladd Rhydd 
yng Nghymru ac mae disgwyl i 
lywodraeth y DU benderfynu ar 
y camau nesaf yn y gwanwyn.

DWEUD EICH DWEUD 
AR GYNLLUNIAU AR 
GYFER CYLCHFAN 
OLD GREEN

CYNGOR YN DERBYN GWOBR 
AM BROSIECT MARCHNAD

newport.gov.uk/haveyoursay

CAIS DAN 
ARWEINIAD 
CASNEWYDD AM 
BORTHLADD RHYDD

fosterwales.newport.gov.uk
www.newport.gov.uk/haveyoursay
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Mae cynllun corfforaethol 
newydd, sef dogfen allweddol 
y Cyngor sy'n amlinellu ei brif 
flaenoriaethau ar gyfer y pum 
mlynedd nesaf, wedi’i gytuno.

Nod y cynllun yw creu Casnewydd 
uchelgeisiol, decach a gwyrddach i bawb.
Mae’n seiliedig ar bedwar prif amcan a 
fydd yn llywio cyfeiriad yr awdurdod, yn 
sicrhau bod pob prosiect a gwasanaeth 
allweddol yn canolbwyntio ar gyflawni 
blaenoriaethau'r Cyngor, ac yn cefnogi 
ein gweledigaeth fwy hirdymor ar gyfer 
Casnewydd dros yr 20 mlynedd nesaf.

 
Mae uned storio beiciau 
dan do newydd, y cyntaf o'i 
fath yng Nghasnewydd, wedi 
agor yn Skinner Street. 
 
Mae Spokesafe Casnewydd 
yn cynnig mynediad 24/7 
i feicwyr sy'n chwilio am le 
diogel i storio eu beiciau wrth 
ymweld â chanol y ddinas.

Sefydlwyd yr uned gan Gap 
Wales, elusen lawr gwlad yng 
Nghasnewydd sy'n cefnogi 
ffoaduriaid a cheiswyr lloches, 
pobl ddigartref neu bobl 
mewn llety ond sy’n agored i 
niwed, a dioddefwyr masnachu 
pobl, ac sy’n gweithio i wneud 
Casnewydd yn lle gwell i bawb.

Mae Gap Wales eisoes yn rhedeg 
sawl prosiect llwyddiannus 
yn y ddinas, gan gynnwys 
prosiect Beiciau i Ffoaduriaid 
Casnewydd, cynllun sy'n 
ailgylchu beiciau ac yn eu rhoi i 
bobl sydd angen trafnidiaeth.

Mae’r uned storio beiciau yn cynnig 
lle i storio 40 beic, gan gynnwys 
beiciau cargo ac ansafonol, gyda'r 
potensial i gynyddu hyn os oes 
angen. Gall beicwyr archebu lle 
yn yr uned gan ddefnyddio ap 
Spokesafe o un bunt y dydd yn unig.

Ariannwyd yr uned gan 
Lywodraeth Cymru drwy Uned 
Cyflenwi Burns, sy'n cael ei 
darparu gan Trafnidiaeth Cymru. 

Mae Uned Cyflenwi Burns wedi 
gweithio ar y prosiect hwn ochr yn 
ochr â Chyngor Dinas Casnewydd, 
Cartrefi Dinas Casnewydd, Heddlu 
Gwent, a Spokesafe, cwmni o'r 
DU sy'n gweithio gyda sefydliadau 
lleol i ddarparu llwyfannau archebu 
lleoedd storio beiciau ar-lein.

GORCHYMYN 
DIOGELU MANNAU 
CYHOEDDUS YN 
DOD I RYM 

UNED STORIO 
BEICIAU NEWYDD 
YNG NGHANOL 
DINAS CASNEWYDD

Dywedodd y Cynghorydd Jane 
Mudd, Arweinydd y Cyngor:  
“Wrth ddatblygu'r cynllun hwn, mae 
wedi bod yn bwysig iawn adeiladu ar 
gyflawniadau'r pum mlynedd diwethaf, 
dysgu o'n hymateb i bandemig Covid, 
a harneisio pob cyfle i greu Casnewydd 
uchelgeisiol, decach, wyrddach i bawb.

"Mae'r uchelgais sy'n cael ei nodi yn y 
cynllun yn arbennig o bwysig. Mae sawl 
her o'n blaenau dros y blynyddoedd 
nesaf, yn enwedig yn ymwneud â 
chyllid, ond nid yw hynny’n golygu 
na allwn ni fod yn uchelgeisiol ym 

mhopeth rydym yn ei wneud. Mae'r 
cynllun hwn yn cefnogi creadigrwydd, 
dyfeisgarwch ac arloesedd - dull 
sy'n hanfodol os ydym am ffynnu 
a mynd â'r ddinas yn ei blaen. 

Mae'r cynllun hefyd yn manylu ar 
pam y dewiswyd pob un o'r amcanion 
hyn, yr hyn rydym am ei gyflawni 
a sut rydym yn bwriadu gwneud 
hynny. Yn rhifynnau nesaf  Materion 
Casnewydd, byddwn yn cynnwys 
darn ffocws ar bob amcan a'r hyn 
rydym yn ei wneud i'w gyflawni.

Mae'r amcanion yn y cynllun 
corfforaethol hefyd yn cefnogi'r nodau 
sydd wedi'u gosod yn Neddf  Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru. Mae’r 
Ddeddf  yn gofyn i gyrff  cyhoeddus yng 
Nghymru feddwl am effaith hirdymor eu 
penderfyniadau a gweithio gyda phobl, 
cymunedau a’i gilydd i atal problemau 
parhaus fel tlodi, anghydraddoldebau 
iechyd a’r newid yn yr hinsawdd."  

 
 

Economi, Addysg a Sgiliau 
Mae Casnewydd yn ddinas lewyrchus sy'n tyfu, sy'n cynnig 
addysg ragorol ac sy’n dyheu am greu cyfleoedd i bawb. 

Yr Amgylchedd a Seilwaith 
Dinas sy'n ceisio amddiffyn a gwella ein hamgylchedd tra’n 
lleihau ein hôl-troed carbon a pharatoi ar gyfer dyfodol 
cynaliadwy a digidol.

Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a  
Chymunedol o Ansawdd 
Mae Casnewydd yn ddinas gefnogol lle mae cymunedau a 
gofal wrth galon yr hyn a wnawn.

Cyngor Cynhwysol, Teg a Chynaliadwy 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn sefydliad cynhwysol y mae 
gwerth cymdeithasol, tegwch, a chynaliadwyedd wrth ei wraidd.

Ein pedwar prif amcan:

1

2

3

4

I gael mwy o wybodaeth am y  
cynllun corfforaethol ewch i  
newport.gov.uk/corporateplan 
a chadwch lygad am rifynnau 
Materion Casnewydd yn y dyfodol.

CYNLLUN NEWYDD YN AMLINELLU EIN 
BLAENORIAETHAU AR GYFER Y PUM MLYNEDD NESAF

 
 

 
Daeth gorchymyn diogelu 
mannau cyhoeddus 
(GDMC) newydd i rym 
yng Nghasnewydd ym 
mis Tachwedd.

Mae'r GDMC (Rheoli Cŵn) yn ei 
gwneud yn ofynnol i berchnogion 
a cherddwyr cŵn bob amser 
gynnal rheolaeth briodol ar eu 
cŵn pan fyddant mewn man 
cyhoeddus o fewn y ddinas. 

 
 

Mae'r gorchymyn hefyd 
yn nodi'r canlynol:

• Rhaid i berchnogion a 
cherddwyr cŵn lanhau'n syth ar 
ôl eu cŵn a gwaredu’r gwastraff 
yn briodol. Gellir gwaredu 
gwastraff cŵn mewn unrhyw 
fin y Cyngor o fewn y ddinas.

• Mae cŵn wedi'u gwahardd 
o ardaloedd chwarae 
plant, ardaloedd gemau a 
chyrtiau pêl ar bob adeg. 

• Rhaid cadw cŵn ar dennyn 
ym mynwentydd y Cyngor.

• Rhaid i berchennog neu gerddwr 
roi ei gi ar dennyn os gofynnir 
iddo wneud hynny gan berson 
awdurdodedig fel swyddog y 
Cyngor neu swyddog yr heddlu. 
 

• Mae cŵn wedi'u gwahardd 
o gaeau chwaraeon yn 
ystod y tymhorau chwarae 
perthnasol, sef: 
• Pêl-droed  
  1 Gorffennaf  tan 30 Ebrill 
• Rygbi 
  1 Medi tan 30 Ebrill 
• Criced  
  1 Ebrill tan 30 Medi  

 

Gellir gweld y gorchymyn llawn, 
ynghyd â’r mapiau sy'n nodi lle 
mae'r gorchymyn yn berthnasol 
ym mhob ward, ar wefan y Cyngor 
yn newport.gov.uk/pspo. 

Bydd y Cyngor hefyd yn codi 
arwyddion gwybodaeth mewn 
parciau a mannau agored, fel bod 
trigolion yn ymwybodol o ble 
mae'r gorchymyn yn berthnasol.

 

www.newport.gov.uk/corporateplan
www.newport.gov.uk/pspo
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Mae Dysgu Oedolion yn y 
Gymuned Casnewydd yn rhoi 
cyfleoedd i bobl leol ennill 
sgiliau a chymwysterau mewn 
amrywiaeth o bynciau.   

Mae'r cyrsiau sy'n cael eu cynnig 
yn cynnwys sgiliau hanfodol 
mewn llythrennedd a rhifedd, 
Iaith Arwyddion Prydain a sgiliau 
byw'n annibynnol i oedolion 
ag anableddau dysgu.  

Mae cyrsiau cyfrifiadurol ar gael 
i fyfyrwyr o wahanol lefelau - o 
ddechreuwyr i lefel ganolradd.

Byddwn yn dangos i ddechreuwyr 
pur sut i droi cyfrifiadur ymlaen, 

byddwn yn magu eu hyder, a 
byddwn yn addysgu hanfodion 
defnyddio cyfrifiadur personol, gan 
gynnwys sut i fod yn ddiogel ar-lein.   

Os ydych chi'n chwilio am gyrsiau i 
wella eich rhagolygon o ran swydd, 
mae cyrsiau Lefel 1 a Lefel 2 ICDL yn 
cael eu hargymell a'u cymeradwyo 
gan gyflogwyr. Mae'r ddau gwrs yn 
cynnwys modiwlau prosesu geiriau, 
taenlenni a chyflwyno.  Mae cyrsiau 
Llwybr Cyflym hefyd ar gael. 

I'r rhai sy'n angerddol am yr 
amgylchedd mae'r cwrs Cyflwyniad 
i Lythrennedd Carbon yn berffaith.   

Yn cael ei gynnal dros dair wythnos, 

bydd y cwrs yn dangos i chi sut i 
leihau eich effaith ar y blaned ac 
fe allai hyd yn oed eich helpu i 
arbed arian ar filiau’r  cartref!  

Hefyd, yn newydd ar gyfer 2023, 
paratowch ar gyfer gwyliau'r 
haf  gyda dosbarthiadau sgwrsio 
yn Ffrangeg a Sbaeneg. 

Mae'r cyrsiau pum wythnos hyn yn 
costio £10 yn unig a byddan nhw’n 
cael eu cynnal yng Nghanolfan Dysgu 
Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian.

Mae modd cofrestru nawr ac mae 
manylion llawn a dyddiadau ar gael 
yn  newport.gov.uk/ 
communitylearning

DYSGU RHYWBETH 
NEWYDD YN 2023

Bydd casgliadau gwastraff 
gardd yn ailddechrau yn 
yr wythnos yn dechrau 
27 Chwefror yn dilyn y 
seibiant dros y 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 
i newport.gov.uk/recycling

Mae Cyngor Dinas  
Casnewydd yn ymgynghori ar 
y newidiadau arfaethedig i’r 
trefniadau derbyn i ysgolion 
a ddaw i rym o Fedi 2024.

Un o ofynion statudol Cod 
Derbyn i Ysgolion Llywodraeth 
Cymru yw bod y Cyngor (fel yr 
awdurdod derbyn ar gyfer yr holl 
ysgolion cymunedol a gwirfoddol 
a reolir yng Nghasnewydd) yn 
cynnal ymgynghoriad blynyddol ar 
drefniadau derbyn i ysgolion yn y 
flwyddyn academaidd nesaf  ond un.

Bydd yr ymgynghoriad yn agor 
y mis hwn ac yn para tan fis 
Chwefror. Edrychwch ar ein 
cyfrifon cyfryngau cymdeithasol 
i gael y newyddion diweddaraf. 

TREFNIADAU 
DERBYN I'R YSGOL 
2024 - DWEUD EICH 
DWEUD

CASGLIADAU 
GWASTRAFF GARDD 
YN AILGYCHWYN 

COFRESTRWCH 
AR GYFER 
E-GYLCHLYTHYR Y 
PRESWYLWYR

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

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

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

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

Cyn bo hir, bydd y Cyngor 
yn gofyn am adborth 
trigolion ar gam nesaf ein 
gwaith ar y cynllun datblygu 
lleol newydd (CDLlN).

Bydd y CDLlN yn gosod fframwaith 
i arwain datblygiad a defnydd tir yng 
Nghasnewydd rhwng 2021 a 2036. 

Bydd yn cynnwys polisïau a 
chynigion a fydd yn diwallu 
anghenion a dyheadau datblygu'r 
ddinas yn ogystal â diogelu a 
gwella ei hasedau cymdeithasol, 
diwylliannol ac amgylcheddol. 

Y cam nesaf  o baratoi'r CDLlN 
fydd i ystyried y dewisiadau ar 

gyfer twf  a'r opsiynau gofodol. 

Mae'r twf  yn edrych ar faint o 
gynnydd fydd yn y cyfleoedd 
am dai a chyflogaeth dros y 
10-15 mlynedd nesaf. Bydd 
ystod o senarios yn cael eu 
nodi er mwyn rhoi syniad o ba 
mor fawr y gallai'r twf  fod. 

Mae'r opsiynau gofodol yn edrych 
ar ble yn y ddinas y gellid lleoli’r 
twf  hwn yn y dyfodol, boed yn 
ddatblygiadau tai neu ofod swyddfa. 

Bydd pob senario hefyd yn cael 
eu hasesu am sut maen nhw'n 
mynd i'r afael â gweledigaethau, 
materion ac amcanion y CDLlN, yr 
ymgynghoron ni arnynt y llynedd.

Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau 
yn gynnar eleni, a bydd yn 
cynnwys nifer o ddigwyddiadau 
ymgysylltu â’r gymuned lle 
gallwch ddysgu mwy am y CDLlN 
a'r senarios ar gyfer twf. 

Bydd adborth o'r digwyddiadau 
hyn a'r arolwg ymgynghori yn 
ein helpu i fireinio'r senarios 
a phenderfynu beth yw'r 
opsiynau gorau i Gasnewydd.  

Cadwch lygad ar ein gwefan 
ymgynghori newportrldp.
co.uk a'n sianeli cyfryngau 
cymdeithasol am fwy o fanylion 

wrth iddynt gael eu cyhoeddi.

Gallwch hefyd gofrestru i dderbyn 
hysbysiadau ynghylch cynnydd y 
CDLlN trwy'r wefan, drwy anfon 
e-bost at LDP.consultation@
newport.gov.uk, neu ysgrifennu 
atom yn y Polisi Cynllunio, Cyngor 
Dinas Casnewydd, Canolfan 
Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR.

HELPWCH NI I 
LUNIO DYFODOL 
CASNEWYDD

www.newport.gov.uk/communitylearning
www.newport.gov.uk/recycling
www.newportrldp.co.uk
www.newport.gov.uk/signup
www.newport.gov.uk



