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Bydd Gŵyl Fwyd boblogaidd 
Casnewydd yn dychwelyd i 
strydoedd canol y ddinas yr 
hydref hwn am benwythnos  
o fwyd ac adloniant, 
gan gynnwys y prif 
ddigwyddiad ar 14 Hydref 
a swper y noson gynt.

Bydd gwybodaeth am sut i wneud 
cais i gael stondin a'r hyn fydd 
ar gael ar wefan yr ŵyl cyn bo  
gŵylfwydcasnewydd.co.uk

 
 
 
 
 
 
 
 

DIWRNOD CENEDLAETHOL LLUOEDD 
ARFOG CYMRU YN DOD I'R DDINAS

Mae Casnewydd yn falch iawn o 
gynnal y Diwrnod Cenedlaethol 
Lluoedd Arfog Cymru blynyddol 
ar ddydd Sadwrn 24 Mehefin. 
 
Mae'n gyfle i bobl ddangos eu 
cefnogaeth i gymuned y Lluoedd 
Arfog gan gynnwys cyn-filwyr, y 
rhai sy'n gwasanaethu ar hyn o 
bryd, cadetiaid a'u teuluoedd.

Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yng 
Nghymru yn ddigwyddiad partneriaeth 
rhwng cynghorau, Llywodraeth 
Cymru, y lluoedd arfog - Y Fyddin, 
y Llynges Frenhinol a'r Awyrlu 
Brenhinol - a phartneriaid eraill.

Gwnaed penderfyniad yn 2021 y 
byddai'r digwyddiad blynyddol yn 

teithio i holl ranbarthau Cymru a'r 
llynedd fe ddigwyddodd yn Wrecsam.

Tro Casnewydd yw hi eleni i gynnal y 
diwrnod mawreddog hwn ac mae'n 
argoeli bod yn ysblennydd. Bydd yn 
cynnwys gorymdaith drwy strydoedd 
canol y ddinas, arddangosiadau 
cyffrous a chyngerdd.

Dywedodd Arweinydd Cyngor 
Dinas Casnewydd, y Cynghorydd 
Jane Mudd: “Rydym yn benderfynol 
o'i wneud yn ddiwrnod arbennig iawn 
i ddangos ein gwerthfawrogiad a'n 
diolchgarwch i'r rhai sy'n gwasanaethu 
neu sydd wedi gwasanaethu ein gwlad.

"Mae rhaglen wych eisoes ar y gweill, 
y gellir datgelu peth ohoni nawr ond 

bydd mwy o newyddion cyffrous yn 
dod dros yr wythnosau a'r misoedd 
nesaf  cyn y diwrnod mawr ei hun."

Dywedodd y Cynghorydd Mark 
Spencer, hyrwyddwr lluoedd 
arfog y cyngor: “Bydd yn ddiwrnod 
gwych ac rydym yn gobeithio y 
bydd llawer o aelodau'r lluoedd 
arfog, eu teuluoedd a chyn-filwyr yn 
ymuno â ni fel y gallwn ni ddangos 
iddynt faint mae eu gwasanaeth 
yn ei olygu i ni a'n cymunedau.”

Bydd y diwrnod yn dechrau am 10am 
gydag arddangosfeydd milwrol ar hyd 
glan yr afon rhwng Canolfan Glan yr 
Afon a champws canol dinas Prifysgol 
De Cymru. Bydd gan sefydliadau fel 
y Lleng Brydeinig Frenhinol, Help for 

Heroes, SSAFA, Help for Heroes, Hyb 
Y Cyn-filwyr, GAVO, St Ioan  Cymru 
a Blesma stondinau yn y tu mewn i'r 
theatr a chanolfan y celfyddydau hefyd.

Am 10.15 y bore bydd gorymdaith 
yng nghanol y ddinas o dan 
arweiniad Band Catrodol a Chorfflu 
Drymiau’r Cymry Brenhinol gyda 
chynrychiolwyr y gwasanaethau arfog 
a chyn-filwyr o bob cwr o Gymru.

Bydd llawer mwy yn digwydd yn 
ystod y dydd gan gynnwys Tîm 
Arddangos Parasiwt enwog y 
Fyddin a fydd yn "galw heibio" 
rhywle yng nghanol y ddinas.

Bydd gweithgareddau canol y ddinas  
yn gorffen am 3pm ond bydd  

cyngerdd tocynnau am ddim 
yn Rodney Parade rhwng 4pm 
a 6pm. Bydd Band a Chorfflu 
Drymiau’r Cymry Brenhinol 
ymhlith y perfformwyr.

Bydd Casnewydd yn trosglwyddo'n 
swyddogol i Abertawe, fydd yng â 
gofal dros weithgareddau’r flwyddyn 
nesaf, cyn i seremoni filwrol ar 
fachlud haul ddod â’r diwrnod i ben. 

Bydd rhagor o pherfformwyr yn cael 
eu cyhoeddi dros yr wythnosau nesaf.  
 
 
Cewch yr wybodaeth 
ddiweddaraf yn newport.gov.uk/
armedforcesday neu dilynwch y 
Cyngor ar Facebook a Twitter.

GWYL FWYD CASNEWYDD YN DYCHWELYD AR GYFER 2023 

Dilynwch y cyfryngau cymdeithasol  
am y newyddion diweddaraf 
       @NewportFoodFest 
       @newportfoodfestival  
       @foodfestivalnewport
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BUDDSODDI £5M MEWN GWASANAETHAU 
ALLWEDDOL I GASNEWYDD

Mae Cyngor Dinas 
Casnewydd a sefydliadau 
eraill yn helpu trigolion 
yn ystod yr argyfwng 
costau byw, yn benodol 
y rheiny fwyaf agored i 
niwed yn ein cymunedau.

Dysgwch ragor drwy fynd i 
newport.gov.uk/support 
neu ffonio 01633 656656.

Os nad ydych yn siŵr pa 
fudd-daliadau y gallwch eu 
hawlio, gall Advicelink Cymru 
eich helpu i wirio a hawlio’r 
hyn sy’n ddyledus i chi. 
Ffoniwch y llinell gymorth am 
ddim ar 0808 250 5700.

CYMORTH 
COSTAU BYW

DATHLU'R  
CORONI

Bydd pobl ledled y  
wlad a'r Gymanwlad yn  
dathlu Coroni Ei Fawrhydi 
Y Brenin a'i Mawrhydi Y 
Frenhines Gydweddog 
dros benwythnos o 
ddigwyddiadau arbennig.

Cynhelir y Coroni ddydd Sadwrn 
6 Mai yn Abaty Westminster a 
ddydd Sul 7 Mai cynhelir Cyngerdd 
Coroni yng Nghastell Windsor. 
Bydd penwythnos y dathliadau yn 
dod i ben gyda'r Big Help Out nos 
Lun 8 Mai - gŵyl y banc arbennig. 

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd 
unwaith eto yn cefnogi partïon 
stryd lleol fel y gwnaethom ni ar 
gyfer y Jiwbilî. Am fwy o wybodaeth 
ac i wneud cais ewch i wefan y 

cyngor - bydd y rownd gyntaf o 
geisiadau yn cau ganol mis Ebrill felly 
dechreuwch wneud eich cynlluniau!

Mae hefyd lu o ddigwyddiadau a 
gweithgareddau ar thema'r Coroni 
yn cael eu trefnu. Bydd rhagor o 
wybodaeth yn cael ei ryddhau dros 
yr wythnosau nesaf, felly cadwch 
lygad am y newyddion diweddaraf. 
Os ydych chi'n cynllunio digwyddiad 
Coroni cyhoeddus, rhowch wybod 
i ni a byddwn yn ei ychwanegu at ein 

rhestr ‘Beth sydd ar ddigwyddiadau’ 
– e-bostiwch y manylion i public.
relations@newport.gov.uk

I gefnogi'r Big Help Out, bydd 
gennym hefyd fanc o adnoddau 
gyda gwybodaeth am gyfleoedd 
gwirfoddoli lleol, a manylion 
grwpiau a rhwydweithiau cymorth 
y gallwch gymryd rhan ynddynt.

Am ragor o wybodaeth 
ewch i newport.gov.uk 

£

Treth Gyngor

Buddsoddi mewn ysgolion 

Gwasanaethau i'n  
rhai mwyaf bregus 

Mae Cabinet Cyngor Dinas 
Casnewydd wedi cytuno 
sut y bydd yn gwario'i 
gyllideb ar gyfer 2023-24.

Ym mis Rhagfyr y llynedd, cynhaliwyd 
ymgynghoriad cyhoeddus ar nifer o 
gynigion ac roedd yr ymateb gan y 
cyhoedd yn rhagorol, gyda miloedd 
o ymatebion wedi eu derbyn.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Mudd, 
Arweinydd y Cyngor: “Rydym wedi 
addo bod yn Gyngor sy’n gwrando ac 
roeddwn yn falch iawn gyda'r ymateb 
eleni. Mae wedi bod yn un o'r cyllidebau 
mwyaf  heriol rydyn ni wedi gorfod ei 
phennu yn y blynyddoedd diwethaf, ac 
roedd yn hanfodol bwysig bod pawb 
yn cael cyfle i gyfrannu. Cafodd pob 
ymateb ei adolygu a'i ystyried cyn i ni 
wneud ein penderfyniadau terfynol." 

Ers cyhoeddi'r gyllideb ddrafft ym 
mis Rhagfyr, mae nifer o newidiadau 
a diweddariadau yn cynnwys setliad 
positif gan Lywodraeth Cymru, llai 
o bwysau ar wasanaethau, arbedion 
ychwanegol a chadarnhad o gyllid grant 
arall wedi golygu bod y Cabinet wedi 
gallu dyrannu £2.5m yn ychwanegol.

Penderfynwyd hefyd i addasu 
cronfeydd wrth gefn y Cyngor 
at ddibenion gwahanol, gan 
olygu buddsoddiad ychwanegol 
cyffredinol o £5m yn 2023/24.

Ychwanegodd y Cynghorydd Mudd:  
“Rydym yn falch iawn o allu buddsoddi 

yn rhai o'r meysydd y teimlai ein 
trigolion mai nhw oedd bwysicaf. Bydd y 
penderfyniadau a wnaed gan y Cabinet 
yn golygu y gall gwasanaethau allweddol 
barhau, ni fydd yn rhaid gwneud rhai 
toriadau a bydd gwasanaethau eraill 
yn cael amser a chyfle ychwanegol i 
ystyried sut i’w newid a’u darparu’n 
fwy effeithlon yn y dyfodol."

Bydd cynnydd treth gyngor 
Casnewydd bellach yn 8.5% yn 
hytrach na'r hyn a gynigiwyd sef  
9.5%. Roedd y Cabinet wedi 
cydnabod bod hwn yn fil sylweddol 
i aelwydydd Casnewydd ond 
roedden nhw'n falch bod ymatebion 
i'r ymgynghoriad yn cydnabod 
sefyllfa’r Cyngor, nad oedd modd 
osgoi'r cynnydd ac y byddai’n galluogi 
gwasanaethau i gael eu gwarchod.

I fandiau A i C, sef y rhai mwyaf  
cyffredin yng Nghasnewydd, mae hyn 
gyfystyr â chynnydd o rhwng £1.39 a 
£1.85 yr wythnos.  Hyd yn oed gyda'r 
cynnydd yma, mae disgwyl mai gan 
Gasnewydd y bydd un o'r cyfraddau 
treth gyngor isaf yng Nghymru. 

Yn y gyllideb ddrafft, roedd cyllid 
i ysgolion eisoes wedi cynyddu yn 
nhermau arian go iawn, ond roedd 
heriau'n dal i fodoli gan gynnwys 
cynyddu niferoedd disgyblion, 
pwysau yn gysylltiedig â chyflogau 

a chostau cynyddol - felly mae 
£2.8m ychwanegol wedi'i ddyrannu 
i helpu ymhellach, ac wedi cynyddu'r 
buddsoddiad cyffredinol i £9m.

 

Mae dros chwarter cyllideb y 
Cyngor yn cael ei wario ar ofal 
cymdeithasol - roeddech chi eisiau 
i ni flaenoriaethu gwasanaethau 
sy'n helpu ein preswylwyr mwyaf  
agored i niwed, felly rydym wedi 
buddsoddi bron £1m yn ychwanegol 
mewn gwasanaethau cymorth 
allweddol i oedolion a phlant.

Mae hyn yn cynnwys cynnal y 
ddarpariaeth seibiant byr yng nghartref  
seibiant a gofal preswyl Oaklands, 
a lleihau'r arbedion sydd eu hangen 
o fewn cyfleoedd dydd i oedolion, 
a elwir hefyd yn wasanaeth seibiant 
byr yn Spring Gardens.  Bydd arian 
ychwanegol hefyd yn caniatáu i 
wasanaethau ychwanegol barhau yn 
Spring Gardens  tra bod adolygiad 
pellach yn cael ei gynnal gyda'r nod o 
osod y gwasanaeth ar sail gryfach a 
gweithio'n fwy effeithlon yn y dyfodol.

Mae cynigion eraill a ddilëwyd 
gan y Cabinet yn cynnwys codi 
ffioedd parcio mewn lleoliadau 
cefn gwlad  a thaliadau am finiau 
gwastraff gweddilliol newydd.

Drwy ailgyfeirio cronfeydd wrth gefn, 
bydd y Cyngor hefyd yn darparu 

cymorth dros dro i'r darparwr 
gwasanaeth iechyd meddwl Growing 
Space am y ddwy flynedd nesaf.
Bydd y Gwasanaeth Cyflawni 
Addysg (GCA) hefyd yn derbyn 
cymorth dros dro gyda’r arbediad 
arfaethedig ar gyfraniad blynyddol y 
Cyngor yn cael ei ohirio’n rhannol. 

Bydd hyn yn caniatáu i adolygiadau a 
newidiadau i wasanaethau i ddigwydd 
a fydd yn darparu gwasanaethau 
gwell a mwy cynaliadwy yn y dyfodol. 
Yn ogystal â hyn, bydd £150k o 
gronfeydd wrth gefn presennol yn 
cael eu defnyddio fel bod modd 
adolygu newidiadau i'n gwasanaethau 
ar gyfer pobl ag anabledd dysgu 
dros y flwyddyn i ddod. 

Gwnaed gwaith hefyd i ailfodelu'r 
gwasanaeth a ddarperir drwy Ganolfan 
Cwtch a phartneriaeth Barnardo's 
gan ddefnyddio cyllid grant. Bydd y 
staff presennol a'u holl brofiad a'u 
sgiliau yn rhan o'r gwaith ailfodelu 
hwn. Mae hyn yn golygu, i bob 
pwrpas, y bydd y cynnig arbedion 
yn cael ei ohirio am ddwy flynedd.

Bydd buddsoddiad un tro hefyd 
yng nghanol y ddinas i sicrhau 
cefnogaeth barhaus i fusnesau ac 
adferiad wedi'r pandemig. Bydd 
hyn yn cynnwys cymorth ardrethi 
busnes i fusnesau cymwys yng 
nghanol y ddinas yn 2023/24.  

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

Y Cynghorydd Trevor 
Watkins fydd Maer 
nesaf y ddinas ar ôl 
cael ei ethol gan gyd-
gynghorwyr yn ddiweddar. 

Pan ddaw'n Faer ym mis 
Mai, ef  fydd dinesydd cyntaf  
Casnewydd rhif  391. 

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 Martyn Kellaway 
yw Maer presennol Casnewydd. 

MAER NEWYDD 
WEDI'I DDEWIS 

www.newport.gov.uk/cyllideb
www.newport.gov.uk/support
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Mae Casnewydd Fyw, 
yr ymddiriedolaeth 
elusennol ddielw sy'n 
darparu gweithgareddau 
chwaraeon, hamdden a 
diwylliannol, wedi sicrhau 
canolfan lles a gweithgarwch 
corfforol dros dro.

Bydd yn cael ei defnyddio 
wedi i Ganolfan Casnewydd 
gau sydd i fod i ddigwydd 
ddiwedd mis Mawrth tra bod 
canolfan hamdden newydd 
yn cael ei datblygu.

Wedi ei leoli gyferbyn â gorsaf  
reilffordd Casnewydd, drws nesaf  
i Tŷ Admiral, mae'n bellter byr 
o Ganolfan Casnewydd ac mae 
mynediad hawdd i llwybrau trên, 

bws a beicio yn ogystal â maes 
parcio preifat at ddefnydd aelodau.

Bydd ganddi amrywiaeth 
o gyfarpar cryfder a 
chardiofasgwlaidd gan gynnwys 
trac sled, llinell hawdd ac 
ardaloedd pwysau rhydd. Yn 
ogystal bydd ganddo hyfforddiant 
swyddogaethol, ymestyn, 
ardaloedd ymarfer corff grŵp ac 
ardal gymdeithasol groesawgar. 

Bydd hyfforddwyr ffitrwydd 
cymwys yn staffio'r ganolfan, 
fydd yn rhoi cymorth personol 
wedi'i deilwra i'r aelodau 
a sesiynau un-i-un. 

Bydd partneriaeth Casnewydd 
Fyw gyda Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Aneurin Bevan a’r 
rhaglen atgyfeirio Cenedlaethol 
Ymarfer Corff  yn parhau gan 
roi cymorth ac arweiniad i 
bobl sydd â chyflyrau cronig 
i wella eu hiechyd a'u lles.  

Bydd y ganolfan lles a 
gweithgarwch corfforol newydd 
yn agor fis nesaf  i groesawu 
aelodau presennol a rhai newydd. 

Bydd Casnewydd Fyw yn 
cysylltu ag aelodau sy'n 
defnyddio cyfleusterau Canolfan 
Casnewydd ar hyn o bryd gyda 
gwybodaeth am ble y bydd eu 
dosbarthiadau iechyd, lles ac 
ymarfer corff  grŵp yn cael eu 
hadleoli cyn i'r adeilad gau. 

Cynhelir sesiynau campfa a 
ffitrwydd naill ai yn y ganolfan 
newydd, y Ganolfan Tennis a 
Nofio Ranbarthol, Felodrom 
Cenedlaethol Cymru Geraint 
Thomas, Theatr a Chanolfan 
Gelfyddydau Glan yr Afon neu 
Ganolfan Byw'n Actif  yn y Betws.

Mae cau Canolfan Casnewydd 
yn rhan o gynlluniau'r cyngor 
i adeiladu canolfan hamdden 
fodern, "werdd" ar lan afon 
y ddinas. Mae Coleg Gwent 
yn bwriadu adeiladu campws 
canol y ddinas newydd ar hen 
safle Canolfan Casnewydd i 
ddarparu cyfleusterau addysg 
bellach o’r radd flaenaf  ar 
gyfer myfyrwyr lleol. 

 
 
 
 
 
Mae Troed yn y Drws yn 
rhaglen hyfforddi arobryn 
sy'n cynnig cyfleoedd 
newydd i bobl ddatblygu 
eu sgiliau trosglwyddadwy 
yn yrfaoedd creadigol.

Ers gwanwyn y llynedd, mae'r 
prosiect Troed yn y Drws wedi 
gweld Ffilm Cymru’n gweithio 
gyda mwy nag 800 o bobl yng 
nghymunedau Casnewydd i 
symleiddio gyrfaoedd ym myd 
ffilm a theledu, datblygu sgiliau 
a chynnig cyfleoedd i bobl 
sydd â sgiliau trosglwyddadwy i 
symud i mewn i'r sector sgrîn.

Sicrhawyd cyflogaeth i hyfforddeion 
ar draws pum cynhyrchiad yng 

Nghymru, gyda chynhyrchwyr  
yn cynnwys Netflix a Disney+,  
yn cynnwys rolau cyflogedig mewn 
gwallt a cholur, rigio, lleoliadau 
ac adrannau cynhyrchu. 

Mae partneriaid y prosiect yn 
cynnwys Urban Circle, Cyngor 
Dinas Casnewydd, Cynghrair 
Sgrin Cymru, Sgil Cymru, Cult 
Cymru/BECTU, Prifysgol 
De Cymru, Cymdeithas Tai 
Pobl a Choleg Gwent. 

Yn nigwyddiad Screen Shift yn  
y ICC Cymru, a ddathlodd 
lwyddiannau prosiect Troed yn y 
Drws Casnewydd, aethant i gyd  
i'r llwyfan i arddangos y berthynas 
gyfoethog a ffurfiwyd, datblygu 
sgiliau trosglwyddadwy a 
chyfleoedd y sector sgrin  
a ddarperir i gymuned  
Casnewydd.

Mae'r partneriaid wedi cyflwyno 
65 o wahanol ddigwyddiadau yn 
ystod y flwyddyn, gan greu cymuned 
sy'n gadael Casnewydd mewn 
sefyllfa dda ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Jane 
Mudd, Arweinydd Cyngor 
Dinas Casnewydd: 

 

“Mae Troed yn y Drws wedi bod yn 
wych i Gasnewydd. Mae datblygiad 
y diwydiannau creadigol yn bwysig 
iawn i ni ac ar ddechrau'r prosiect 
hwn roeddem yn gwybod y byddai 
yna ddigonedd o dalent naturiol lleol 
fyddai'n elwa o'r prosiect.” 
 
Mwy o wybodaeth yn 
footinthedoorwales.com

 

TROED YN  
Y DRWS

LLEOLIAD NEWYDD YNG NGHANOL Y DDINAS 
AR GYFER CYFLEUSTERAU HAMDDEN 

GRWPIAU 
LLES MEWN 
COETIROEDD  
– DOD Â 
PHOBL YN 
AGOSACH AT 
NATUR

 
 
 

Y gwanwyn hwn, mae 
sesiynau lles coetir yn cael 
eu cynnal mewn safleoedd 
ledled y ddinas. 
 
Maent  wedi’u creu gyda 
‘r nod o gynnig cyfle i bobl 
ddysgu sgiliau newydd, gwneud 
ffrindiau, treulio amser yn 
yr awyr agored a gwarchod 
yr amgylchedd naturiol. 

 Datblygwyd pob sesiwn, sy’n 
rhad ac am ddim, i helpu i 
wella iechyd a lles pobl drwy 
weithgareddau’n ymwneud 
â natur mewn coetiroedd, 
gan gynnwys gweithgareddau 
cadwraeth, coginio tân 
gwersyll a fforio, crefftau 
coetir a cherdded coetir.

Cynhelir sesiynau ym mis 
Mawrth, Ebrill a Mai yng 
Nghanolfan Camlas Pedwar 
Loc ar Ddeg, Coed Garth Fawr 
ym Metws, a Choed Ringland.  
Mae’r sesiynau yn y Pedwar Loc 
ar Ddeg hefyd yn hygyrch i'r rhai 
sydd yn gyfyng eu symudedd. 

Cynhelir sesiynau mewn 
partneriaeth â Coed Lleol 
(Small Woods Wales).

 
I gael gwybod mwy ac i archebu 
sesiwn drwy Eventbrite, ewch 
i bit.ly/newportwoodland 
neu ffoniwch  07967 692 940. 

bit.ly/newportwoodland
www.footinthedoorwales.com
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Gall preswylwyr nawr gofrestru i reoli eu cyfrifon treth cyngor ar-lein.

Os nad oes gennych rif eich cyfrif treth cyngor, cysylltwch â'r tîm 
treth cyngor drwy e-bost yn 

counciltax@newport.gov.uk 

Cymraeg  English

£

Nod ein gwasanaeth treth gyngor ar-lein newydd yw ei gwneud hi'n haws 
i chi reoli eich cyfrif a gwirio gwybodaeth am daliadau. 

I gael mynediad at y gwasanaeth hwn, ewch i 
www.newport.mycouncilservices.com yna mewngofnodwch neu 
cofrestrwch am gyfrif. Ar ôl mewngofnodi, cliciwch ar 'gweld fy nhreth 
gyngor' a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Bydd angen i chi gael rhif eich cyfrif treth gyngor ac ateb cwestiwn 
diogelwch yn seiliedig ar wybodaeth am eich cyfrif. Gallwch weld rhif eich 
cyfrif ar eich bil diweddaraf.

Drwy ein gwasanaeth ar-lein, gallwch:
•   Weld eich gwybodaeth treth gyngor
•   Sefydlu debyd uniongyrchol i dalu eich treth gyngor
•   Gweld pryd mae taliadau wedi'u gwneud, ac yn ddyledus
•   Trefnu i fynd yn ddi-bapur a derbyn e-�liau 
•   Rhoi gwybod am newid cyfeiriad.

Gwybodaeth

Treth Gyngor

Taliadau

Treth Gyngor Ar-lein | Cyfrif

Debyd 
Uniongyrchol

e-�liau

Ar ddydd Sul 16 Ebrill bydd 
Marathon a 10k Casnewydd 
Cymru ABP 2023 yn 
dychwelyd i strydoedd 
Casnewydd a'r cefn gwlad 
amgylchynol, gan ddychwelyd 
i'w slot traddodiadol yn y 
gwanwyn am y tro cyntaf ers 
cyn pandemig Covid-19.

Yn cynnig marathon a 10k, yn 
ogystal â chyfres o rasys iau, 
unwaith eto, bydd y digwyddiad 
yn tynnu sylw at y ddinas 
a'r rhanbarth ehangach, gan 
ddenu twristiaid a chreu effaith 
economaidd leol sylweddol, 
wrth godi arian i nifer o 
elusennau ac achosion da.  

Bydd angen cau cyfres o ffyrdd 
ar hyd y llwybr, a gallwch weld 
y manylion ar y map cysylltiedig, 
a fydd hefyd yn cael ei anfon at 
yr holl breswylwyr a busnesau 
sy'n cael eu heffeithio. 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn 
newportwalesmarathon.co.uk  
lle gallwch chi hefyd gofrestru fel 
gwirfoddolwr neu gyfranogwr  –  
nid yw'n rhy hwyr i 
gymryd rhan! 
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Please Note:
. Timings are based
 on a 09:00 marathon
 start time. In the
 unlikely event the race   
 starts late, all timings   
 would be delayed as   
 appropriate.

. Roads will reopen
 behind the last
 runner and within   
 the times indicated.

Nodyn:
· Amseroedd wedi’i seilio ar y  
 marathon yn cychwyn am  
 09:00. Mae’n annhebygol
 y bydd y ras yn gorfod  
 dechrau’n hwyr, ond yn yr  
 achos yma byddai'r holl  
 amseru'n cael ei oedi fel
 y bo'n briodol.

· Bydd y ¦yrdd yn agor tu ôl
 y rhedwr olaf ac o fewn yr  
 amseroedd a nodir.

CLOSED

OPEN

Approximate road
closure/open times

Amser agor/
cau’r ffordd (yn fras)

Road closure/
Marathon route

Ffordd ar gau/
Llwybr y marathon

Managed access Rheoli mynediad

First runner Y rhedwr cyntaf

Water station Gorsaf ddŵr

NORTH

SCAN ME / SGANIWCH FI
FOR INTERACTIVE MAP / AR GYFER MAP RHYNGWEITHIOL

Gall preswylwyr nawr 
gofrestru i reoli eu cyfrifon 
treth gyngor ar-lein. 

Nod ein gwasanaeth treth gyngor 
ar-lein newydd yw ei gwneud hi'n 
haws i chi reoli eich cyfrif  a gwirio 
gwybodaeth am daliadau.   

 
 

I ddefnyddio'r gwasanaeth 
hwn, ewch i newport.
fyngwasanaethcyngor.com 
yna mewngofnodi neu gofrestru 
am gyfrif. Ar ôl mewngofnodi, 
cliciwch ar 'Gweld fy 
nhreth gyngor' a dilynwch y 
cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Bydd angen i chi gael rhif  eich  
cyfrif  treth gyngor ac ateb  
cwestiwn diogelwch yn  
seiliedig ar wybodaeth 
am eich cyfrif. 

Gallwch weld rhif  eich cyfrif   
ar eich bil diweddaraf.  
Gallwch hefyd ofyn i gael  
rhif  pin wedi’i anfon atoch  
drwy'r post os nad oes  
gennych fanylion eich cyfrif   
wrth law.

COFRESTRU AM WASANAETHAU TRETH GYNGOR AR-LEIN   

MARATHON A 10K CASNEWYDD YN DYCHWELYD AR GYFER 2023   

Trwy ein ar-lein 
gwasanaeth, gallwch:

Gweld eich gwybodaeth 
treth gyngor 
Sefydlu debyd uniongyrchol  
i dalu eich treth gyngor 
Gweld pryd mae taliadau 
wedi'u gwneud, ac yn 
ddyledus 
Trefnu i fynd yn ddi-bapur  
a derbyn e-filiau  
Rhoi gwybod am 
newid cyfeiriad

www.newportwalesmarathon.co.uk
www.newport.mycouncilservices.com
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Ym Materion Casnewydd 
mis Ionawr fe rannon ni ein 
cynllun corfforaethol newydd 
gyda chi sy'n amlinellu'r prif 
flaenoriaethau ar gyfer y pum 
mlynedd nesaf a sut y byddant 
yn cefnogi ein gweledigaeth 
hirdymor ar gyfer Casnewydd 
dros yr 20 mlynedd nesaf.   
 
Nod y cynllun yw creu 
Casnewydd uchelgeisiol, 
decach a gwyrddach i bawb.  

Y mis hwn edrychwn yn  
fanylach ar un o'r 
pedwar prif  amcan: 

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

 
 
Mae dal amser i ddweud 
eich dweud ar y cynigion 
ar gyfer dyfodol cylchfan 
Old Green.  
 
Mae'r cyngor a Thrafnidiaeth 
Cymru am wella'r profiad 
o deithio i orsaf  reilffordd 
Casnewydd, glan yr afon 
a thrwy 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 brafiach 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, bydd y cynigion 
yn anelu at greu amgylchedd 
sy'n canolbwyntio’n fwy ar 
bobl drwy greu llwybrau 
teithio llesol symlach sy'n 
gyfleus ac yn ddeniadol 
i'r holl ddefnyddwyr.  

Mae'r ymgynghoriad ar 
agor tan ddydd Iau 6 
Ebrill, felly mae gennych 
dal gyfle i leisio'ch barn. 

Gallwch gael mynediad i'r 
arolwg trwy'r cod QR isod.  

 
 
 
 

 
https://haveyoursay.tfw.
wales/gwelliannau-teithio-
casnewydd-canolog

CASNEWYDD 
I GYNNAL 
DIGWYDDIAD 
COGINIO MWYA’R 
BYD 

YMGYNGHORIAD 
OLD GREEN - 
DWEUD EICH 
DWEUD

ADDYSG A CHYFLEOEDD 
ARDDERCHOG I BAWB 

 
 

 
 
 
Bydd digwyddiad coginio 
mwya’r byd yn dod i 
Gasnewydd yn 2026. 

Cynhelir Cyngres ac Arddangosfa 
Worldchefs yng Nghanolfan 
Gynadledda Ryngwladol Cymru a'r 
Celtic Manor, ar ôl i bartneriaeth 
Tîm Cymru, dan arweiniad 
Cymdeithas Goginio Cymru, 
sicrhau'r digwyddiad, gan guro'r Eidal 
o 28-24 mewn pleidlais derfynol. 

Mae disgwyl i'r digwyddiad byd-
eang ddenu tua 1,000 o gogyddion 
a dros 5,000 o ymwelwyr o 
bob cwr o'r byd i Gymru.  

Cymdeithas Cymdeithasau 
Cogyddion y Byd, neu Worldchefs, 
sy’n trefnu'r Gyngres a’r 
Arddangosfa. Yn cael ei gynnal 
bob dwy flynedd, hwn fydd y tro 
cyntaf  i Gymru gynnal y digwyddiad.  
www.worldchefs.org 

 
 

 

MARATHON A 10K CASNEWYDD YN DYCHWELYD AR GYFER 2023   

Yn dilyn nifer o flynyddoedd 
heriol oherwydd y pandemig a 
materion byd-eang ehangach, 
ein nod yw cefnogi mentrau 
sy'n denu buddsoddiad mawr 
i'r ddinas, dechrau a meithrin 
entrepreneuriaid lleol, dathlu 
ein treftadaeth a'n diwylliant, 
ac adfywio canol y ddinas. 

Byddwn ni'n gweithio gyda 
thrigolion a datblygwyr i sicrhau 
bod Casnewydd yn fan cynhwysol 
i deuluoedd, ymwelwyr, a 
busnesau lle gallant gael mynediad 
i'r gwasanaethau sydd eu hangen 
arnynt, meithrin cysylltiadau â'i 
gilydd, a chymryd rhan wrth 
siapio'r amgylchedd o'u cwmpas.

I gefnogi ein twf economaidd, 
rhaid i ni hefyd ddarparu cyfleoedd 
i'n holl ddinasyddion ddatblygu'r 
sgiliau a'r llwybrau i gyflogaeth sy'n 
mynd i'r afael ag anghydraddoldeb, 
gan ddarparu gweithlu medrus 
ac effeithiol i'n busnesau hefyd.  

Dros y pum mlynedd nesaf, 
bydd Casnewydd yn datblygu 
system addysg sy'n gwneud y 
mwyaf o botensial ein dysgwyr 
ifanc, gan ddarparu'r sgiliau 
bywyd sydd eu hangen arnynt 
i fynd i mewn i'r farchnad lafur 
ac i gefnogi eu cymunedau. 

Byddwn ni hefyd yn parhau 
i gefnogi pobl i ailymuno 
â'r farchnad swyddi a chael 
mynediad at gyflogaeth hirdymor 
trwy hyfforddiant, datblygu 
sgiliau, a magu hyder. 

• Bydd gan Gasnewydd 
strategaeth economaidd 
gadarn a chynllun datblygu 
lleol newydd i gefnogi twf  
economaidd cynaliadwy a chreu 
lleoedd cryf ledled cymunedau.

• Arwain a chydweithio i 
ddenu buddsoddiad mawr 
i'r ddinas a chefnogi ein 
hentrepreneuriaid lleol i ffynnu 
a dod â ffyniant i’r ddinas. 

• Ail-fywiogi canol y ddinas 
a'r cymunedau ehangach 
er budd teuluoedd, 
busnesau, ac ymwelwyr. 

• Dod yn gyrchfan sy'n dathlu 
amrywiaeth ddiwylliannol, 
treftadaeth ac sy'n darparu 
digwyddiadau chwaraeon elît.

• Datblygu cyfleusterau addysg 
sy'n cefnogi cenedlaethau'r 
dyfodol i gyflawni eu potensial 
a chyfrannu'n gadarnhaol 
at eu cymunedau.

• Gweithio tuag at ddileu 
anghydraddoldeb addysg a 
wynebir gan ddysgwyr ifanc 
sydd o gefndir difreintiedig, 
Du, Asiaidd, a Lleiafrifol 
Ethnig, cartrefi incwm isel, 
a/neu sydd ag anghenion 
dysgu ychwanegol.

• Cynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg yng Nghasnewydd 
trwy wella mynediad i addysg 
Gymraeg, cefnogi busnesau, 
a hyrwyddo'r Gymraeg.

• Dod yn ddinas cyflog byw 
sy'n helpu pobl allan o 
dlodi a darparu cyfleoedd 
i ailhyfforddi, dysgu 
sgiliau newydd a dod o 
hyd i waith hirdymor.

Pam dewison ni'r amcan hwn? Sut y byddwn ni’n cyflawni hyn…

FFOCWS Y CYNLLUN CORFFORAETHOL  

£

I gael mwy o wybodaeth am y 
cynllun corfforaethol ewch i  
newport.gov.uk/
cynlluncorfforaethol

www.newport.gov.uk/cynlluncorfforaethol
www.worldchefs.org
https://haveyoursay.tfw.wales/gwelliannau-teithio-casnewydd-canolog
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Mae ymwelwyr yn cael 
eu croesawu nôl i Lyfrgell 
Ganolog, Amgueddfa ac 
Oriel Gelf Casnewydd yn 
Sgwâr John Frost yn dilyn 
rhaglen adnewyddu fawr.

Gwnaed gwaith i'r cyntedd a 
rhannau o'r adeilad i greu lle ar 
gyfer rhai o wasanaethau'r cyngor 
a oedd yn arfer cael eu darparu 
yn yr Orsaf Wybodaeth.

Does dim llawer wedi newid yn 
rhannau llyfrgell, amgueddfa ac 
oriel gelf  poblogaidd yr adeilad 
er bod ardal ymchwil newydd yn 
cynnig  gwell cyfleusterau i haneswyr 
lleol a'r rhai sy'n hel achau. 

Mae rhai o dimau'r cyngor, gan 
gynnwys y gwasanaethau tai a 
chwsmeriaid, wedi symud i'r 
adeilad lle byddan nhw'n darparu 
gwasanaethau i breswylwyr.

Mae cyntedd yr adeilad wedi ei 
drawsnewid yn ofod llawer mwy 
croesawgar a fydd yn cael ei staffio 
gan aelodau o dîm y gwasanaeth 
cwsmeriaid ar ddiwrnodau penodol 
o'r wythnos. Mae gwaith celf  
newydd hefyd wedi'i gynllunio ar 
gyfer ardaloedd glanio’r grisiau.
Mae Tramshed Tech yn bwriadu 
cynnig mannau cydweithio a 
thechnoleg yn yr hen orsaf  
reilffordd yn Queensway a arferai 
gartrefu gwasanaethau'r cyngor.

COFRESTRWCH 
AR GYFER 
E-GYLCHLYTHYR I 
BRESWYLWYR

CYNGOR A 
CHYMORTH GYRFA 
I'R RHAI SY'N 
GADAEL YR YSGOL 

Bydd Glan yr Afon yn cynnal 
ffair gyrfaoedd wythnos o 
hyd i bobl ifanc rhwng 15 a 
18 oed ym mis Mawrth.  

Bydd y ffair gyrfaoedd 'Symud 
Ymlaen' yn arddangos darparwyr 
hyfforddiant a chyflogwyr lleol, a 
fydd wrth law i gynnig cyngor a 
gwybodaeth am addysg bellach, 
hyfforddiant a chyflogaeth - gan 
gynnwys prentisiaethau busnes. 

Bydd tair sesiwn bob dydd. Mae 
ysgolion Casnewydd wedi eu 
gwahodd i’r sesiynau bore neu'r 
prynhawn ac, ar gyfer rhieni/
gofalwyr ac unigolion, bydd 
sesiynau penodol gyda'r nos 
hefyd rhwng 3pm a 7pm. 

Bydd y digwyddiad yn cael ei 
gynnal rhwng 20 a 24 Mawrth, 
rhwng 9am a 7pm. Nid oes angen 
cadw lle a gall ymwelwyr fynychu 
unrhyw sesiwn yn ystod y dydd.

BLOC ADDYSGU 
NEWYDD AR GYFER 
YSGOL GYMRAEG 

Mae disgyblion a staff yr 
unig ysgol uwchradd cyfrwng 
Cymraeg yng Nghasnewydd yn 
mwynhau cyfleusterau newydd 
gwych yn dilyn buddsoddiad 
o fwy na £18 miliwn. 

Agorwyd bloc addysgu newydd 
yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed 
yn gynharach y mis hwn, a dyma'r 
prosiect cyntaf  i'w gwblhau 
yn y ddinas fel rhan o raglen 
Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer 
Dysgu  Band B Llywodraeth Cymru 
(Ysgolion yr 21ain Ganrif  gynt).

Yn ogystal â mannau addysgu, bydd 
hefyd yn darparu cyfleusterau bwyta 
a gwasanaethau ysgol gyfan.  Mae gan 
yr ysgol hefyd gae chwaraeon pob 
tywydd newydd dan lifoleuadau. 

Dywedodd yr aelod cabinet 
dros addysg yng Nghyngor Dinas 
Casnewydd, y Cynghorydd Deborah 
Davies: “Yn ogystal â darparu amgylchedd 
dysgu rhagorol, mae'n cynnig llefydd llawer 
gwell i'r holl ddisgyblion ddod ynghyd ar 
gyfer gwasanaethau ac i fwyta cinio.

Dywedodd y pennaeth, Eirian Jones:  
"Rydym mor falch o'r gofod y mae'r 
bloc newydd hwn yn ei ddarparu gyda 
ffreutur addas at y diben a neuadd 
wasanaeth.  Bydd yr amgylchedd 
newydd ardderchog hwn yn rhoi'r 
cyfle gorau posibl i'n dysgwyr lwyddo 
drwy gyfrwng y Gymraeg."

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/cofrestru

ADEILAD CANOLOG Y CYNGOR YN AILAGOR

Mae Amgueddfa ac Oriel 
Gelf Casnewydd hefyd yn 
cynnal arddangosfa wych 
sy'n dogfennu etifeddiaeth 
gerddorol gyfoethog 
Casnewydd dros 40 blynedd.

Wedi’i ariannu gan Gronfa 
Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, 
mae Winding Snake Productions 
wedi arwain prosiect hanes 
cymdeithasol sy'n dathlu 
bandiau, gigiau, a lleoliadau a 
ddiddanodd genedlaethau o 
bobl Casnewydd yn y nos. 

Mae wedi cynnwys casglu 
memorabilia, cipio sain, a  
chreu animeiddiadau,  
gyda’i gilydd yn creu  
Casgliad Roc Casnewydd.  
 
Mae'r uchafbwyntiau'n  
cynnwys eitemau gan  
Joe Strummer, Jon  
Langford, Dub  
War, 60ft Dolls,  
Terris, Elastica a  
Goldie Lookin  
Chain.

CASGLIAD ROC CASNEWYDD

www.newport.gov.uk/cofrestru
www.newport.gov.uk



