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Mae wedi bod yn 18 
mis hir gyda chynnydd a 
chwymp achosion Covid-
19 ac yn sicr nid yw'r 
pandemig wedi diflannu. 

 Wrth i ni ddechrau misoedd 
y gaeaf, dylem wneud 

popeth a allwn ni i gadw 
ein hunain a'n hanwyliaid 
yn ddiogel ac yn iach.  

Mae angen i ni hefyd helpu i 
leihau'r pwysau sy'n wynebu 
gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol lleol Casnewydd.

 
 
 

 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan (ABHUB) yn gofyn 
i bobl feddwl yn ofalus iawn cyn 
mynd i'r adran frys yn Ysbyty 
Athrofaol y Grange.  Ar gyfer 
cyflyrau nad ydynt yn bygwth 
bywyd neu'n ddifrifol, gallwch 
gael cymorth o fannau eraill.  

Gall gwasanaeth GIG 111 roi 
cyngor a chyfeirio galwyr i'r 
cymorth priodol. Ar gyfer mân 
anafiadau, mae unedau yn ysbyty 
Brenhinol Gwent neu Ystrad 
Mynach ar gael.  Cynghorir 
pobl hefyd i gysylltu â'u meddyg 
teulu - sydd wedi aros ar agor 
drwy gydol y pandemig ac sy'n 
parhau i ddarparu gofal yn unol 
â chanllawiau cenedlaethol.

 
 
  

Gall cynnig dod â rhywfaint o 
siopa fod yn help mawr yn ystod 
misoedd y gaeaf, yn enwedig 
yn ystod tywydd garw. 

Gall pethau syml fel sicrhau eu bod 
yn cadw'n gynnes ac yn amddiffyn 
eu hunain rhag y peryglon y mae'r 
tywydd oer yn eu hachosi fod o 
gymorth mawr.   
 
Gallwch gael rhagor o wybodaeth 
yn www.ageuk.org.uk 

 
 
 
Mae cadw'n gynnes wrth 
i'r nosweithiau ymestyn a'r 

tymheredd ostwng yn hanfodol 
er mwyn cadw'n iach.  

Os ydych yn cael trafferth talu biliau'r 
cartref, mae cymorth ar gael.  
 
Mae’r rhain yn cynnwys:

• Y Gwasanaeth 
Cyngor Ariannol

• Ymddiriedolaeth 
Arbed Ynni 

• Canolfan Cyngor 
ar Bopeth

• Lle i Anadlu 
 
 
 
 
 

Mae rhagor o wybodaeth am 
y gwasanaethau hyn ar gael 
yn www.newport.gov.uk/
cy/Council-Tax-Benefits/
Money-advice/Debt.aspx 

 
 

PWYSIGRWYDD 
BRECHU

 
YDYCH CHI’N BAROD
AM Y TYWYDD OER?

GOFALU AM 
GYMDOGION

MYNEDIAD I 
WASANAETHAU 
IECHYD

AROS YN IACH Y GAEAF HWN

CYMORTH GYDA 
BILIAU'R CARTREF

 
 
 
 
 
 
Wrth i'r gaeaf agosáu, 
mae'r risg o salwch anadlol 
fel y ffliw a Covid-19 yn 
cynyddu, gan y byddant 
yn lledaenu'n haws yn 
ystod tymhorau oerach.  

Efallai y gwelwn Covid-19 a'r 

ffliw yn cylchredeg ar yr un 
pryd, a dyna pam mae'n bwysig 
iawn cael eich diogelu.

Gyda'n partneriaid ym maes 
iechyd, rydym yn annog pob 
person cymwys yng Nghasnewydd 
i gael ei frechiadau atgyfnerthu 
ffliw a Covid-19 wrth i ni 
fynd i dymor y gaeaf.

Mae’r ffliw yn lledaenu’n hawdd 
ac un o’r ffyrdd gorau o ddiogelu 
rhag dal a lledaenu’r ffliw yw 

cael brechiad rhag y ffliw. 

Mae brechiadau ffliw yn gyflym, 
yn ddiogel iawn a gallen nhw atal 
wythnosau o salwch difrifol.

Nid yw Covid-19 wedi diflannu. 
Bydd cael eich brechu'n 
llawn yn helpu i'ch diogelu 
chi a'r rhai o'ch cwmpas. 

Mae dosau cyntaf  ac ail ddosau 
ar gael o hyd a bydd y rhai sy'n 
gymwys i gael y pigiad atgyfnerthu 

yn cael gwahoddiad. 

Dysgwch fwy am gymhwysedd a 
darpariaeth o ran brechiadau yn  
https://icc.gig.cymru/pynciau/
imiwneiddio-a-brechlynnau/ 

 
 
 

Daw'r gaeaf â thywydd oer a 
gwlyb. Mae'r Swyddfa Dywydd 
yn cynghori pobl i gymryd 
camau i baratoi eu cerbydau, 
eu cartrefi a'u busnesau ar 
gyfer misoedd y gaeaf.  

Er enghraifft, dylid sicrhau bod cerbydau'n 
barod am y tywydd ac wedi’u llenwi 
gyda hylif  sgrin sy'n effeithiol mewn 
tymheredd oer, gwirio bod y teiars yn 
addas i'r ffordd a chadw pecyn gaeaf  yn y 
gist rhag ofn y bydd y cerbyd yn methu. 

Ar gyfer tai ac adeiladau eraill 
mae'n bwysig gwirio'r gwres. 

Gall gwirio'r pibellau plymio ac 
insiwleiddio arbed arian gan y gall rhewi 

a dadmer achosi i’r pibellau fyrstio. 

Mae hefyd yn syniad da meddwl am 
yr hyn y gallai gwyntoedd cryfion neu 
lifogydd effeithio arno o amgylch y cartref  
a’i wneud yn ddiogel yn unol â hynny.

Gall meddwl ymlaen llaw a pharatoi 
ar gyfer yr hyn y gallai'r tywydd 
ei achosi'r gaeaf  hwn wneud 
gwahaniaeth gwirioneddol. 

Am fwy o wybodaeth a chyngor ewch i 
metoffice.gov.uk/WeatherReady

www.metoffice.gov.uk/WeatherReady
www.ageuk.org.uk
www.newport.gov.uk/cy/Council-Tax-Benefits/Money-advice/Debt.aspx
https://icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/
www.newport.gov.uk
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Mae'r Gorchymyn Diogelu 
Mannau Cyhoeddus yn 
cyfyngu ar ymddygiad 
gwrthgymdeithasol penodol 
mewn mannau cyhoeddus 
ym Mhilgwenlli ac yn delio 
â'r mathau o ymddygiad 
y dywedodd pobl leol eu 
bod yn bryder iddynt.

Mesurau GDMC

Ni chaiff unrhyw berson yn 
yr ardal dan gyfyngiadau:

• Wrthod stopio yfed 
alcohol neu ildio unrhyw 
gynwysyddion (wedi'u selio 
neu heb eu selio) y credir 
bod alcohol ynddynt, pan fo 

swyddog awdurdodedig yn 
gofyn iddynt wneud hynny.

• Ymddwyn mewn ffordd sydd 
wedi achosi aflonyddwch, 
ofn neu anghysur i aelod 
o’r cyhoedd neu’n debygol 
o wneud hynny a gwrthod 
gadael yr ardal, pan fo 
swyddog awdurdodedig yn 
gofyn iddynt wneud hynny.

• Cardota mewn modd 
sy'n ymosodol neu'n 
fygythiol neu sy'n debygol 
o achosi i rywun deimlo 
wedi’i aflonyddu, yn 
ofnus neu'n ofidus.

• Troethi neu ymgarthu 
mewn man cyhoeddus neu 
yng ngolwg y cyhoedd.

• Gwerthu, defnyddio 
neu feddu ar sylweddau 

meddwol - heb gynnwys 
alcohol, tybaco a chynnyrch 
neu feddyginiaethau a 
gafwyd ar bresgripsiwn. 
Bydd yn rhaid i unrhyw un 
sy’n torri’r gwaharddiad 
hwn ildio unrhyw sylweddau 
o’r fath i swyddog 
awdurdodedig pan fydd yn 
gofyn iddo wneud hynny. 

• Mae’n rhaid i feicwyr, neu 
ddefnyddwyr sgwteri, 
E-sgwteri, E-feiciau, byrddau 
sglefrio a byrddau hofran, 
ddod oddi arnynt pan  

ofynnir iddynt wneud hynny 
gan swyddog awdurdodedig.

• Poeri o'u ceg.

• Ceisio prynu gwasanaethau 
rhywiol gan berson arall.

Mae unrhyw berson sy’n methu, 
heb esgus digonol, â chydymffurfio 
a’r GDMC yn cyflawni trosedd 
a gallai, o gael ei euogfarnu, 
gael dirwy o hyd at £1,000.

Am fanylion llawn ewch i  
newport.gov.uk/pspo

DIOGELU 
PILGWENLLI

DIWEDDARIAD 
AM BONT DEVON 
PLACE

Wrth i ni nesáu at dymor yr 
ŵyl, hoffwn ddymuno Nadolig 
llawen iawn i bawb sy'n byw 
ac yn gweithio yn y ddinas.

Rydym i gyd wedi wynebu 
heriau eleni wrth i bandemig y 
Coronafeirws barhau i effeithio 
ar ein bywydau a bywydau 
ein teuluoedd a'n ffrindiau.

Gobeithio bod yr ysbryd 
cymunedol a welsom yn ystod 
y pandemig yn parhau. Cadwch 
lygad ar eich cymdogion, 
yn enwedig os ydynt yn 
agored i niwed neu ar eu 
pennau eu hunain. Gall sgwrs 
gyfeillgar feddwl y byd.

Wrth i ni edrych ymlaen at 
2022, mae’n rhaid i ni ddiolch 
i ymdrechion eithriadol 
gwyddonwyr a thimau 
meddygol sy'n helpu i ennill y 
frwydr yn erbyn Covid 19.

I rai pobl, roedd y pandemig yn 
golygu eu bod wedi darganfod 
neu wedi darganfod o’r newydd 
yr hyn oedd gan eu hardal leol 
i'w gynnig, gan gynnwys ein 
parciau a'n mannau gwyrdd 
hyfryd a busnesau lleol. 

Y Cynghorydd Jane Mudd, 
arweinydd y Cyngor

NEGES Y NADOLIG – YR 
ARWEINYDD A’R MAER

Ar fy rhan fy hun a'r Faeres, 
fy ngwraig Ruth, hoffwn 
ddymuno Nadolig llawen iawn 
i bawb yng Nghasnewydd.

Rydym wedi cwrdd â chymaint 
o bobl wych ers i'n cyfnod yn 
y swydd ddechrau ac rydym 
yn edrych ymlaen at gwrdd â 
llawer mwy wrth i ni gyfrif  y 
diwrnodau i'r Nadolig ac yn 2022.

Eleni mae'n ymddangos y bydd 
teuluoedd a ffrindiau a oedd yn 
gorfod dathlu ar wahân y llynedd 
yn gallu dod at ein gilydd er bod 
angen i ni gymryd gofal o hyd 
i amddiffyn ein hanwyliaid.

Mae hwn wedi bod yn gyfnod 
digynsail a fydd hefyd yn dod 
yn rhan o hanes ein teulu 
a'n straeon y byddwn yn 
eu rhannu yn y dyfodol.

Rwy'n gwybod bod rhai pobl 
yn hoffi cefnogi achosion da 
ar yr adeg hon o'r flwyddyn. 

Bydd fy apêl elusennol eleni o 
fudd i ddau sefydliad lleol gwych, 
Mind Casnewydd a Chyfeillion 
Gwent, sy'n gwneud gwaith 
anhygoel drwy gydol y flwyddyn.

Y Cynghorydd David 
Williams, Maer Casnewydd

Mae prosiect adfer Arcêd 
Marchnad Casnewydd 
wedi nodi dau ddigwyddiad 
arbennig dros yr haf wrth iddo 
agosáu at gael ei gwblhau. 

Cyflwynodd disgyblion o 
ysgol Gynradd Sant Gwynllyw 
gapsiwl amser i dîm y prosiect 
a gladdwyd yn ddiweddarach o 
dan loriau newydd yr arcêd. 

Mae tîm y prosiect wedi bod yn 
gweithio gyda'r ysgol ar amrywiaeth 
o weithgareddau, a'r canlyniad oedd 
cynhyrchu a chladdu'r capsiwl.

Roedd eitemau a gladdwyd yn y 
capsiwl yn cynnwys hen basbort, 
ffôn clyfar, oriawr a stampiau post, 
rhestr o pam y cafodd pob eitem ei 
chynnwys, a llythyr a ysgrifennodd 
y disgyblion at y dyfodol. 

Cymerodd y prosiect ran hefyd 
yn nigwyddiad Drysau Agored 
Cadw ym mis Medi, a welodd 
gyfres gyfyngedig o deithiau o 
amgylch y safle ar gael i'r cyhoedd. 

Roedd perthnasau hen weithwyr 
a pherchnogion siopau yn yr 
arcêd ymhlith y rhai ar y teithiau 
ac yn cofio atgofion melys 
o'u hamser yn yr arcêd.

Profodd y teithiau'n boblogaidd 
iawn, ac mae tîm y prosiect 
yn bwriadu cynnal rhagor ar 
ôl i'r gwaith adfer orffen.

Y DIWEDDARAF AM 
ARCÊD Y FARCHNAD

Mae gwaith wedi dechrau 
ar osod sylfeini'r bont 
newydd ar draws y brif 
reilffordd yn Devon Place.

Mae’r bont, sy’n cysylltu 
Devon Place â Queensway, 
yn cael ei hadeiladu i gymryd 
lle'r isffordd bresennol.  

Bydd cerddwyr, defnyddwyr 
cadeiriau olwyn a beicwyr i gyd yn 
gallu defnyddio'r bont, sy'n cael ei 
hadeiladu i safonau teithio llesol.

Yn ystod y cam hwn o'r 
gwaith, bydd angen i ni gau'r 
ffyrdd canlynol yn ystod y 
nos o bryd i'w gilydd:

• pen Stryd y Felin Devon 
Place, i godi peiriannau 
a chyfarpar i mewn ac 
allan o'r orsaf, ac 

• ar Queensway i gyflwyno 
bwa’r bont newydd 
a chraen i'r safle.

Bydd y llwybr cerdded ar ochr 
rheilffordd Queensway hefyd 
ar gau yn ystod y cyfnodau 
hyn, rhwng blaen yr orsaf  i 
adeilad yr Orsaf  Wybodaeth. 

Mae dargyfeiriad i gerddwyr 
ar waith ar ochr arall y ffordd, 
ger adeilad Admiral. 

Bydd y cyngor yn hysbysebu 
ymhell ymlaen llaw pan 
fydd angen y cau hyn. 

Bydd llwybrau dargyfeirio, 
yn ogystal â mynediad i 
breswylwyr, yn cael eu cynnal 
yn ystod y cyfnodau cau hyn.

Cadwch lygad ar ein sianeli 
cyfryngau cymdeithasol a'n 
gwefan i gael y wybodaeth 
ddiweddaraf.

www.newport.gov.uk/pspo
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Cynhaliwyd seremoni i 
wobrwyo Rhyddid Dinas 
Casnewydd i'r Lleng 
Brydeinig Frenhinol 
ddiwedd y mis diwethaf.

Ar y diwrnod arbennig hwn 
i'r ddinas, lansiwyd Apêl 
genedlaethol y Pabi, yr ymgyrch 
codi arian flynyddol i gefnogi 
cymuned y lluoedd arfog.

Ym mhresenoldeb aelodau'r 
Lleng Brydeinig a phobl pwysig, 
gan gynnwys arweinydd y cyngor, 
Arglwydd Raglaw Gwent, yr 
Uchel Siryf ac ASau, cyflwynwyd 

y sgrôl rhyddid i'r Is-Gyrnol MJ 
Harry, llywydd Lleng Brydeinig 
Gwent, gan Faer Casnewydd.

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 Brydeinig.

Roedd yn rhoi'r hawl, yr anrhydedd 
a'r gwahaniaeth o fartsio drwy 
strydoedd y ddinas "ar bob achlysur 
seremonïol gyda drymiau'n curo, 
bandiau'n chwarae, lliwiau'n 
hedfan a bidogau wedi'u gosod".

Yna gofynnodd Peter Colsey, 
Cadlywydd Mwstro, am 
ganiatâd i arfer hawl y 
Lleng Brydeinig Frenhinol i 
orymdeithio drwy Ddinas 
Casnewydd ac fe'i harweiniwyd 
gan Fand Catrodol a Chorfflu 
Drymiau'r Cymry Brenhinol.

Dywedodd y Cynghorydd Mudd: 
"Roedden ni'n teimlo ei bod hi'n 
iawn i nodi canmlwyddiant y 
Lleng Brydeinig, a'r gwasanaeth 
anhygoel mae wedi'i roi i 

Gasnewydd a'r sir hon. Rhoi 
Rhyddid y ddinas i sefydliad i'r rhai 
sydd wedi rhoi cymaint i ddiogelu 
ein rhyddid oedd ein ffordd o 
ddathlu'r 100 mlynedd hynny.

"Mae hefyd yn briodol iddo 
ddigwydd ar yr un diwrnod â'r Apêl 
Pabi flynyddol sy'n codi miliynau 
o bunnoedd i helpu aelodau 
o'r lluoedd arfog, cyn-filwyr a'u 
teuluoedd. Rwy'n siŵr y bydd pobl 
unwaith eto'n cefnogi'r ymgyrch 
hanfodol hon wrth i'r Lleng Brydeinig 
barhau â'i waith rhagorol."

Ar gyfer eu Hapêl Pabi’r 
Canmlwyddiant, mae'r Lleng 
Brydeinig Frenhinol yn falch iawn o 
fod yn dathlu dychweliad casglwyr 
Apêl y Pabi yn ôl i'r strydoedd.

Mae Mike Jones, trefnydd Apêl 
y Pabi ar gyfer Gwent yng 
Nghasnewydd, yn un enghraifft 
yn unig o wirfoddolwr sy'n falch 
iawn o fod yn ôl yn gwneud 
yr hyn y mae'n ei garu.

I gael rhagor o wybodaeth am Apêl 
y Pabi eleni, ewch i   
www.britishlegion.org.uk/
get-involved/poppy-appeal

Bydd HMS Severn yn 
dychwelyd i Gasnewydd yn 
ddiweddarach y mis hwn i 
ddathlu ei chysylltiad â'r ddinas.

Angorodd y llong ddiwethaf yn 
Nociau Alexandra ac arferodd ei 
Rhyddid y Ddinas ddiwedd 2017 
cyn ei datgomisiynu arfaethedig.

Fodd bynnag, oherwydd Brexit, ni 
werthodd y Llynges Frenhinol HMS 
Severn, ond penderfynodd ei chadw 
a'i hail-gomisiynu – mae hi hyd yn 
oed wedi cael côt newydd o baent!

Bydd cynrychiolwyr yn ymuno â 
Gorymdaith y Cofio a'r ddinas. 

Dywedodd y Cynghorydd Jane 
Mudd, arweinydd y Cyngor: 
"Edrychwn ymlaen at groesawu'r llong, 
ei Chapten a'i chriw yn ôl i'r ddinas 
ac rydym yn falch y gallant fod gyda 
ni ar gyfer digwyddiad mor bwysig."

CYDNABOD EIN LLUOEDD ARFOG  HMS SEVERN YN 
DYCHWELYD I'R 
DDINAS

DIWRNOD 
Y LLUOEDD 
ARFOG

CAFODD Y LLENG 
BRYDEINIG 
FRENHINOL 
RYDDID Y DDINAS

GWOBRAU CYN-
FILWYR CYMRU

Derbyniodd Cyngor Dinas 
Casnewydd wobr efydd 
ar ôl cyrraedd y rhestr fer 
yng nghategori cyflogwr y 
flwyddyn yng Ngwobrau 
Cyn-filwyr Cymru.

HCafwyd cannoedd o enwebiadau 
ar gyfer y  gwobrau, sy’n ceisio 
ysbrydoli’r rhai sy’n gadael y 
lluoedd arfog yn y dyfodol.  

Mae'r cyngor wedi mabwysiadu 
polisi wrth gefn ac mae ganddo 
gynllun cyfweld gwarantedig ar 
gyfer aelodau o gymuned y lluoedd 
arfog yn ogystal â chyflogi swyddog 
cyswllt ysgolion rhanbarthol i 
gefnogi plant y lluoedd arfog.

Mae wedi ymuno â chyfamod 
y lluoedd arfog ac wedi cael ei 
gydnabod yn Gyflogwr Aur. 
Mae hefyd yn annog cyflenwyr 
a phartneriaid i lofnodi 
cyfamod y lluoedd arfog.

Yn 2023, bydd Casnewydd yn 
cynnal Diwrnod Cenedlaethol 
y Lluoedd Arfog yng Nghymru 
– sy’n coffáu a dathlu cymuned 
y lluoedd arfog yn flynyddol.

Mewn partneriaeth â Llywodraeth 
Cymru, bu Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru  yn gweithio gyda'r 22 
cyngor i ddatblygu amserlen bum 
mlynedd i gynnal y digwyddiad 
ar draws yr holl ranbarthau.

Bydd Casnewydd yn 
cymryd ei thro yn 2023.

Mae diwrnod y Lluoedd Arfog 
yng nghymru yn coffáu ac yn 
dathlu cymuned y Lluoedd Arfog. 
mae'n ddigwyddiad partneriaeth 
rhwng cynghorau, Llywodraeth 
Cymru, y tri gwasanaeth a 
phartneriaid eraill. fe'i cefnogir gan 
gyllid gan Llywodraeth Cymru.

CYMORTH I 
GYN-FILWYR A'U 
TEULUOEDD

Mae Hwb Cyn-filwyr 
Casnewydd yn sefydliad sy'n 
rhoi cymorth i gyn-filwyr a'u 
teuluoedd ledled y ddinas. 

Eu nod yw helpu i leihau'r 
teimladau o unigrwydd a 
darparu lle i gymdeithasu a 
gwneud ffrindiau newydd.  

Cynhelir cyfarfodydd yn 
wythnosol ac mae gwybodaeth 
am amseroedd a lleoliadau ar gael 
gan info@newportveteranshub.
org.uk neu 07735 301163.

Os oes gennych ddiddordeb mewn 
gwirfoddoli yn yr hyb, darllenwch fwy 
yn newportveteranshub.org.uk

CASNEWYDD  
YN COFIO

 
 
 
 
 
Gardd Goffa yn agor

Wedi'i drefnu gan y Lleng Brydeinig 
Frenhinol, cynhelir gwasanaeth byr 
ddydd Llun 8 Tachwedd i agor gardd 
goffa Casnewydd yn swyddogol.

Parêd Sul y Cofio 

Bydd Parêd a Gwasanaeth blynyddol 
Sul y Cofio ddydd Sul 14 Tachwedd 
yng nghanol dinas Casnewydd.

Band Stedfast Casnewydd fydd yn 
arwain yr orymdaith a fydd yn gadael y 
Stryd Fawr am 10.35am gan wneud ei 
ffordd i'r gofadail ym Mhlas Clarence.  

Bydd Côr Meibion Dinas 
Casnewydd hefyd yn bresennol 
ger y gofadail ynghyd â Band 
Pres Bwrdeistref Casnewydd. 

Bydd y gwasanaeth yn cael ei 
gynnal yng Nghofadail Casnewydd 
am 10.58am, gyda’r gynau’n 

tanio am 11am i nodi dechrau’r 
ddau funud o ddistawrwydd. 

Yn dilyn y seremoni a'r gwasanaeth 
gosod torch, bydd yr Arglwydd 
Raglaw, Maer Casnewydd, Uchel 
Siryf, Arweinydd Cyngor Dinas 
Casnewydd, Cadlywydd y Gatrawd 
104, ynghyd â'r gwesteion a 
wahoddwyd, wedyn yn sefyll i’r saliwt 
wrth i'r orymdaith gerdded heibio.

Bydd y rhai a wahoddir i gymryd 
rhan yn yr orymdaith yn cynnwys 
banerwyr, cyn-filwyr, aelodau 
o'r Lleng Brydeinig Frenhinol, 
cynghorwyr, cymdeithasau, y Lluoedd 
Arfog, gan gynnwys cynrychiolwyr 
o HMS Severn a ailgomisiynwyd 
yn ddiweddar, gwasanaethau 
brys a grwpiau ieuenctid.

Cynghorir preswylwyr y bydd ffyrdd 
ar gau o 7am tan 1pm.  Ymhlith y 
ffyrdd a fydd ar gau y bydd: Upper 
Dock Street (o Skinner Street i 
gylchfan yr Old Green), cylchfan 
Old Green (gan gynnwys y ffyrdd 
ymuno/ymadael), Old Town 
Bridge, Clarence Place, Caerleon 
Road (o Clarence Place i Church 

Road), Chepstow Road (o Clarence 
Place i Cedar Road), Corporation 
Road (o Clarence Place i St 
Vincent Road) ac East Usk Road (o 
Clarence Place i Tregare Street).

Ymhlith y gwasanaethau eraill i nodi'r 
Sul y Cofio mae gwasanaeth Coffa 
Caerllion a gorymdaith ddydd Sul 14 
Tachwedd am 10am a gwasanaeth 
coffa'r Llynges Fasnachol, a gynhelir 
ddydd Sadwrn 20 Tachwedd am 
10.45am, ym Mariners Green.  

www.britishlegion.org.uk/get-involved/poppy-appeal
www.newportveteranshub.org.uk
www.newport.gov.uk
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Bydd llawer o bobl ifanc  
wedi dechrau yn y coleg ym 
mis Medi, ond wrth i'r tymor 
cyntaf ddirwyn i ben, efallai 
bod rhai wedi canfod nad 
oedd yn iawn iddyn nhw. 

Os ydych chi neu rywun 
rydych chi'n ei adnabod yn 
ansicr lle i fynd nesaf  gyda'u 
haddysg neu yrfa, gall Academi 
Ieuenctid Casnewydd helpu. 

Mae Academi Ieuenctid Casnewydd 
yn gweithio gyda phobl ifanc 
rhwng 16 a 18 oed nad ydynt 
mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant, gan eu helpu i gyflawni 
eu potensial a dod o hyd i'w 
llwybr at ddyfodol llwyddiannus.  

Gan weithio gyda darparwyr 
hyfforddiant lleol, mae 
amrywiaeth o gyrsiau ar gael a 
all gynnig llwybrau i bobl ifanc 
i nifer o wahanol yrfaoedd.

Gallant hefyd ennill hyd at £50 
yr wythnos wrth wneud y cwrs.  
Mae'r cyrsiau'n cynnwys gwallt 
a harddwch, gofal, adeiladu, 
busnes a gweinyddu, TG, 
STEM a chodio, gwasanaeth 
cwsmeriaid a lletygarwch.

 
 
Bob dydd, mae 30 o  
blant sydd wedi gweld trais 
a cham-drin domestig yn 
cael eu cyfeirio at gynllun a 
sefydlwyd i sicrhau eu bod 
yn cael cymorth ar unwaith. 

Mae'r ystadegyn syfrdanol gan 
Ymgyrch Encompass yn cael ei 
ddefnyddio gan wasanaethau yng 
Ngwent ar gyfer digwyddiadau 
lleol sy'n cael eu cynnal eleni 
fel rhan o ymgyrch f lynyddol 
Diwrnod y Rhuban Gwyn. 

Sefydlwyd Ymgyrch Encompass 
i sicrhau bod gwybodaeth yn 
cael ei rhannu ag ysgolion y 
diwrnod wedi i heddlu fynychu 
digwyddiad cam-drin domestig 
yn ymwneud ag oedolyn sy'n 
gysylltiedig â phlentyn.

Caiff  plant eu heffeithio'n 
negyddol o brofi cam-drin 
domestig a heb ymyrraeth 
gynnar a chymorth fe all hyn 
bara gydol eu bywydau.

I gael gwybod mwy am yr hyn 
sy'n digwydd yn lleol a sut y 
gallwch gefnogi digwyddiadau 
Diwrnod y Rhuban Gwyn #30 
drwy ddilyn @GwentPCC a  
@GwentVAWDASV ar 
Twitter. 
 
Cynhelir Diwrnod y Rhuban 
Gwyn ar 25 Tachwedd.  

30 RHESWM PAM 
FOD DIWRNOD Y 
RHUBAN GWYN 
YN BWYSIG 

Mae Maethu Cymru 
Casnewydd yn rhan 
o ymgyrch newydd i 
recriwtio mwy o ofalwyr 
maeth awdurdodau lleol 
ar gyfer plant lleol. 
 
Ym mis Medi a Hydref  
cynhaliwyd ymgyrch 
hysbysebu newydd, 
yn cynrychioli Cyngor 
Dinas Casnewydd a'r 
21 tîm maethu arall sy'n 
ffurfio Maethu Cymru.

Gall helpu plant i aros yn 
eu cymuned leol fod  o 
fudd mawr a golygu'r byd i 
blentyn. Nid yn unig y mae'n 
eu cadw mewn cysylltiad 
â'u ffrindiau, eu hysgol a'u 
hymdeimlad o hunaniaeth, 
ond mae hefyd yn magu 
hyder ac yn lleihau straen.  

Dwedodd y Cynghorydd 
Paul Cockeram, yr aelod 
cabinet dros wasanaethau 
cymdeithasol: “Mae gwneud 
y penderfyniad hwnnw i fod yn 
ofalwr maeth yn benderfyniad 
i helpu plant lleol, i wrando 
arnynt, i gredu ynddynt, i 
fod ar eu hochr ac i'w caru. 

"Drwy ymuno â Maethu 
Cymru Casnewydd, mae hefyd 
yn benderfyniad i weithio 
gyda phobl yn nhîm gofal 
maeth yr awdurdod lleol sy'n 
rhannu'r delfrydau hynny. 
"Rydym yn barod i groesawu 
llawer mwy o bobl i ymuno â 
Maethu Cymru Casnewydd 
dros y misoedd nesaf.”

I gael gwybod mwy am 
faethu’r  awdurdod lleol 
yng Nghasnewydd ewch 
i https://fosterwales.
newport.gov.uk/cy/ 

 
 
 
 
 
Mae'r Nadolig bob amser yn 
cynhyrchu llawer o wastraff y 
gellir ei ailgylchu - o ddeunydd 
pacio cardfwrdd a phapur lapio 
i fwyd sydd dros ben.  Dyma 
rai awgrymiadau defnyddiol ar 
sut i ailgylchu'r rhain gartref: 

• Defnyddiwch y prawf 
creinsio  
Ddim yn siŵr a ellir ailgylchu darn 
o bapur?  Ceisiwch ei greinsio yn 
eich llaw. Os nad yw'n neidio’n 
ôl, yna gellir ei ailgylchu.  Mae'n 
brawf da i'w ddefnyddio gyda 
phapur lapio. Ac os ydych chi'n 
ailgylchu cardiau pen-blwydd neu 
rai Nadolig, tynnwch unrhyw 
ddarnau disglair yn gyntaf.   

• Torrwch eich cardfwrdd  
Torrwch eich cardfwrdd 
fel ei fod yn ff itio yn y 
blwch a/neu fag gwyrdd. 
Mae Wastesavers hefyd 
yn derbyn ychydig bach, 
wedi’i blygu, wrth ochr y 
blwch os yw’r un maint 
â'r blwch gwyrdd.  Gellir 
mynd â darnau mwy 
i Ganolfan Ailgylchu 
Gwastraff  y Cartref  
(CAGC) i'w hailgylchu.

• Caru bwyd, casáu 
gwastraff  
Oeddech chi’n gwybod bod 
croen un banana yn creu 
digon o ynni i bweru dau  
ffôn clyfar? Wrth glirio'r 
llestri ar ôl bwyta, rhowch 
y gwastraff  bwyd yn y cadi 
ailgylchu yn lle yn y bin. 

CEFNOGI POBL 
IFANC I MEWN 
I ADDYSG, 
CYFLOGAETH A 
HYFFORDDIANT. 

RYDYM YN 
CHWILIO AM 
OFALWYR 
MAETH NEWYDD 
I'N PLANT

A welsoch chi ein hysbyseb Maethu 
Cymru Casnewydd ar fwrdd hysbysebu 
digidol Niche IFA yr hydref  hwn?

GWASTRAFF AC AILGYLCHU
AILGYLCHU  
ADEG Y NADOLIG  

 

 
 
Rydyn ni i gyd yn caru gêm 
neu declyn newydd ar gyfer y 
Nadolig, ond beth ydych chi'n 
ei wneud gyda'r hen rai?  

Os nad ydynt wedi torri, beth 
am roi bywyd newydd iddynt i 
rywun arall eu mwynhau. Gallwch 
fynd â nhw i'r Siop Domen yng 
Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff 
y Cartref, neu fel arall galwch 
draw i siop newydd Wastesavers 
ar Ffordd Cas-gwent, Maendy.   

Gellir mynd ag unrhyw 
eitemau bach sydd wedi torri 
i'r CAGC i'w hailgylchu neu 
eu rhoi yn y blwch glas i'w 
casglu gan Wastesavers. Ewch i 
recycleyourelectricals.org.uk  
i gael rhagor o wybodaeth.

AILGYLCHU 
EITEMAU TRYDANOL 
DIANGEN 

CASGLIADAU’R 
NADOLIG A’R 
FLWYDDYN NEWYDD

Gyda Dydd Nadolig a Dydd 
Calan yn disgyn ar Ddydd  
Sadwrn eleni, bydd holl 
ddiwrnodau casglu'r Cyngor a 
Wastesavers yn aros yr un fath.  
 
Gwiriwch eich diwrnod casglu 
yn newport.gov.uk/ailgylchu

CYFLWYNO BAND 
EANG CYMUNEDOL  

Nododd Maer a Maeres 
Casnewydd lwyddiant 
diweddaraf cwmni 
buddiannau cymunedol dielw 
sy'n cyflwyno band eang 
cyflym i gartrefi a busnesau 
lleol. 
 
MyFi yw'r rhwydwaith ffibr-i-safle 
1GB gwledig cyntaf  yng Nghymru 
a adeiladwyd yn y gymuned.

Ers gwneud ei gysylltiadau 
byw cyntaf  yn 2018, mae'r 
rhwydwaith wedi ehangu i fwy 
na 300 o gartrefi a busnesau yn 
Llanfihangel-y-Fedw a'r cyffiniau.

Helpodd y Cynghorydd 
David Williams a Mrs Ruth 
Williams, y maer a'r faeres, 
i ddathlu ychwanegu Forge 
Lane a Court Crescent ym 
Masaleg at y rhwydwaith.

Dwedodd y Cynghorydd Williams: 
“Mae ymdrechion parhaus y tîm 
MyFi i ddod â band eang ffibr 
o safon i gymunedau gwledig 
a chymunedau sy’n agos i’r 
wlad yn ffordd wych o sicrhau y 
gellir cysylltu pob rhan o'n dinas 
amrywiol a ffyniannus mewn 
cymaint o ffyrdd â phosibl."

https://fosterwales.newport.gov.uk/cy/
www.newport.gov.uk/ailgylchu
www.recycleyourelectricals.org.uk
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Mae Cyngor Dinas Casnewydd 
wedi lansio ei becyn cymorth 
mwyaf hael ar gyfer busnesau 
bach a chanolig newydd a 
rhai sy’n bod yn barod.

I nodi'r achlysur, ymwelodd y 
Cynghorydd Jane Mudd â Sero 
Waste, siop ddiwastraff gyntaf  
Casnewydd a dderbyniodd 
grant busnes gan y Cyngor.

Gwahoddir ceisiadau bellach ar 
gyfer cronfa fusnes newydd Dinas 
Casnewydd gan y rhai sy'n ystyried 
dechrau eu menter eu hunain a'r 
rhai sydd am i'w busnes dyfu.

Mae'r gyllideb eleni wedi'i chynyddu 
i £300,000 gyda'r potensial o helpu 
hyd yn oed mwy o fusnesau. 

Ymhlith yr uchafbwyntiau mae:

• Grantiau o hyd at £5,000 
ar gyfer canol y ddinas 
neu hyd at £2,500 ar 
draws gweddill y ddinas 

• Bydd hyn yn cynyddu i hyd 
at £10,000 ar gyfer canol y 

ddinas a hyd at £5,000 ar 
draws y ddinas ehangach os 
dangosir cyfraniad sylweddol 
at flaenoriaethau a nodwyd

• Gellir defnyddio grantiau 
ar gyfer costau eiddo 
sefydlog fel rhent a 
thaliadau gwasanaethau, 
costau TG neu ddigidol, 
neu offer a chyfarpar

• Cyn hynny bu'n rhaid i 
ymgeiswyr greu o leiaf 
un swydd amser llawn 
ond gall busnesau sy'n 
creu swyddi rhan-amser 
hefyd wneud cais 

• Mae busnesau a 
ddechreuwyd gartref hefyd 
yn gymwys am y tro cyntaf 

Dwedodd y Cynghorydd Mudd: 
“Roeddwn yn falch ein bod wedi 
gallu cynnwys swm sylweddol uwch 
ar gyfer cymorth busnes yn y gyllideb 
eleni, gan gynnwys £300,000 ar 
gyfer ein grantiau cymorth. Rydym 
yn gwybod bod y rhain wedi gwneud 
gwahaniaeth mawr i fusnesau rydym 

eisoes wedi'u helpu ac mae wedi bod 
yn bleser gennyf  gwrdd â rhai o'r 
derbynwyr a chlywed eu straeon.

"Mae'r gyllideb uwch yn golygu y 
gallwn ni helpu mwy o fusnesau 
ond hefyd y gallwn ni gynnig lefel 
ychwanegol o gymorth i fusnesau 
bach a chanolig sy'n dangos eu bod yn 
arloesol mewn meysydd megis helpu i 
fynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd, 
trechu tlodi neu leihau gwastraff.

"Mae hwn yn gyfnod o ansicrwydd 
o hyd, felly rydym wedi cydnabod 
yr hyblygrwydd hwnnw. Os bydd 
blaenoriaethau newydd yn dod 
i'r amlwg o ganlyniad i'r sefyllfa 
barhaus, gall y gronfa hefyd addasu 
i ddiwallu anghenion newydd.  
Rydym am wneud popeth o fewn 
ein gallu i gefnogi entrepreneuriaid 
lleol mewn byd sy'n newid. 

"Mae ein busnesau'n hanfodol i 

lwyddiant a ffyniant Casnewydd 
ac rydym yn gwybod eu bod yn 
wydn, yn flaengar ac yn arloesol.  
Byddwn yn parhau i'w cefnogi pryd 
bynnag y gallwn, gan weithio fel 
partneriaid i gyflawni potensial 
ein dinas a'i thrigolion." 

I gael rhagor o wybodaeth am y meini 
prawf ar gyfer grantiau cymorth busnes 
Dinas Casnewydd a sut i wneud cais, 
ewch i newport.gov.uk/business

RYDYN NI’N CEFNOGI CASNEWYDD  

Ceir cynllun i wella cynhyrchiant, 
arloesi a thwf economaidd drwy 
gysylltu graddedigion talentog â 
busnesau blaengar eu hagwedd 
yn y deg awdurdod lleol o fewn 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae Cynllun Graddedigion Venture yn 
cynnig amrywiaeth o wasanaethau am 
ddim i gwmnïau oresgyn rhwystrau i 
recriwtio tra'n helpu myfyrwyr prifysgol 
i roi hwb i'w rhagolygon gyrfa. 

Ein nod yw sicrhau bod Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys 
Casnewydd, yn gyrchfan ddeniadol 
i raddedigion ddechrau eu 
gyrfaoedd, gan gadw talent o fewn 
y rhanbarth yn ogystal â galluogi 
twf busnes drwy gael gweithlu 
medrus llawn cymhelliant.

Esboniodd Chris Hodge, uwch 
bartner busnes (recriwtio) gyda'r 
Grŵp Pobl pam ei fod wedi 
ymwneud â'r cynllun a pham y dylai 

busnesau eraill wneud yr un peth. 

“Mae gan y cynllun rwydwaith 
sefydledig mewn cronfa fawr barod o 
ymgeiswyr. Felly roedd Pobl yn gwybod 
mai dyma fyddai'r unig ffynhonnell 
y byddai ei hangen arnom i ddod o 
hyd i'r bobl iawn ar gyfer ein rolau.  

“Gyda'r cynllun yn cynnig gwasanaeth 
llawn o’r dechrau i’r diwedd, gall 
ateb eich gofynion, waeth gyda pha 
elfen bynnag o'r broses recriwtio y 
mae angen cymorth arnoch chi.”

Gall busnesau a hoffai elwa o'r ysgol 
gysylltu â PRCcynllungraddedigion@
caerdydd.gov.uk neu gofrestru 
diddordeb yn www.venturewales.
org/cy/venture-graddedigion/
cyflogwr/cofrestrwch-
eich-diddordeb/

TEULU'N 
YMGARTREFU MEWN 
CARTREF NEWYDD A 
BYWYD NEWYDD   

 
Y mis hwn rydym yn dathlu 
llwyddiannau teulu arall a 
gyrhaeddodd Casnewydd 
ddwy flynedd yn ôl fel 
ffoaduriaid o Syria ac sydd 
wedi cael cefnogaeth gan 
gynllun ailsefydlu'r cyngor. 

Pan ddechreuodd Ann a Matio 
Matti yn yr ysgol sgiliau Saesneg 
sylfaenol iawn oedd ganddynt ond 
ers hynny maent wedi rhagori 
yn eu haddysg. Cyflawnodd Ann 
A* mewn mathemateg uwch, B 

mewn Saesneg a rhagoriaeth yn 
ei TGAU gwyddorau cymhwysol. 
Mae hi hefyd yn gwirfoddoli mewn 
fferyllfa leol yn ei hamser sbâr.  

Mae’r fam Ghada Alyonani yn 
gweithio'n galed i wella ei sgiliau 
iaith er mwyn bod yn athro 
mathemateg fel yr oedd yn Syria. 
Mae’r tad Amjad Razooqi wedi 
pasio ei brawf  gyrru yma ac yn 
cefnogi ffoaduriaid eraill â chludiant 
i apwyntiadau y byddent yn ei chael 
yn anodd eu cyrraedd fel arall. 

Edrychwn ymlaen at glywed mwy 
am gynnydd y teulu dros y tair 
blynedd nesaf  tra byddant yn 
parhau i dderbyn cymorth gan y 
tîm, Rydym yn eu llongyfarch ar 
eu holl gyflawniadau hyd yma. 

CYSYLLTU 
GRADDEDIGION A 
CHWMNÏAU 

CADW 
ANRHYDEDD 
BANER WERDD 
AR GYFER 
PARCIAU'R 

 
Mae Cadwch Gymru'n  
Daclus wedi dadorchuddio 
derbynwyr Gwobr y Faner 
Werdd eleni ac mae'r cyngor 
yn falch iawn o dderbyn 
y wobr hon unwaith eto 
ar gyfer parciau Belle 
Vue a Beechwood.    

Mae'r wobr yn cydnabod 
arddangosiadau blodau, cyfleusterau 
ac ymrwymiad rhagorol i ddarparu 
mannau gwyrdd o ansawdd uchel.

Da iawn i'r timau gwasanaethau 
cefn gwlad am eu gwaith caled a'u 
hymroddiad i gynnal y safonau uchel 
yn y parciau drwy gydol y flwyddyn. 

www.newport.gov.uk/business
www.venturewales.org/cy/venture-graddedigion/cyflogwr/cofrestrwch-eich-diddordeb/
www.newport.gov.uk
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Bydd rhai o ffiniau wardiau 
Cyngor Dinas Casnewydd 
yn newid ar ôl i Lywodraeth 
Cymru benderfynu derbyn 
argymhellion Comisiwn Ffiniau 
a Democratiaeth Leol Cymru.  
 

Mae'n golygu y bydd nifer y 
cynghorwyr yng Nghasnewydd yn 
cynyddu gan un, gan fynd â’r cyngor 
o 50 i 51 o aelodau - cyfartaledd 
o 2,156 o etholwyr fesul aelod. 

Bydd nifer y wardiau hefyd yn 
cynyddu o 20 i 21, gyda 18 ward yn 
ethol mwy nag un cynghorydd. 

Bydd un ar ddeg o'r wardiau 
presennol yn aros yr un fath.  Daw'r 
newidiadau i rym cyn etholiadau 
nesaf y Cyngor ym mis Mai 2022. 

Am fwy o fanylion ewch i  
https://cffdl.llyw.cymru/
newyddion/09-21/cadarnhau-
diwygio-ffiniau-casnewydd

GWELD, CLYWED, DYSGU, 
DEFNYDDIO A CHARU'R GYMRAEG 

MANNAU PARCIO 
PRESWYL I'R ANABL 

 
Gellir gwneud ceisiadau 
am fannau parcio i'r anabl 
ger cartrefi pobl o'r mis 
hwn a tan fis Ionawr.

Ni ellir ystyried ceisiadau y tu hwnt i'r 
dyddiadau hyn.  Mae hyn yn golygu y 
gellir eu hystyried i gyd ar yr un pryd 
er mwyn sicrhau tegwch a'r defnydd 

gorau o'r adnoddau sydd ar gael. 

Yn dilyn cais llwyddiannus, 
bydd y gwaith yn cael ei 
wneud o fewn 12 i 18 mis. 

Er eu bod yn cael eu darparu i helpu'r 
rhai sydd ag anabledd i barcio ger eu 
cartref, gallant gael eu defnyddio gan 
unrhyw un sy'n arddangos bathodyn 
glas, ond ni cheir eu defnyddio 
i gasglu neu ollwng teithwyr.

Os yw cais yn bodloni'r meini 
prawf, y cam nesaf yw cadarnhau 
bod y lleoliad yn addas drwy 

ystyried effaith y man parcio 
arfaethedig ar ddiogelwch ar y 
ffyrdd, llif  traffig, a materion eraill 
sy'n ymwneud â phriffyrdd. 

I gael rhagor o wybodaeth am y 
meini prawf, y broses ac i wneud 
cais, ewch i newport.gov.uk  
neu ffoniwch 01633 656656.

 

TEITHIO LLESOL 
MONKEY ISLAND

Ym Materion Casnewydd 
mis Gorffennaf rhannom 
wybodaeth am lwybrau troed 
wedi’u gwella ar Monkey Island. 

Yn anffodus nid yw’r gwaith yn 
gyflawn eto ac ymddiheurwn an 
unrhyw ddryswch a achoswyd. 

Cadwch olwg am fwy o fanylion ar 
hyn ac ar ein llwybrau teithio llesol 
eraill ym Materion Casnewydd mis 
Ionawr, ar ein cyfryngau cymdeithasol 
ac ar newport.gov.uk/news

Mae British Cycling 
wedi cyhoeddi y bydd 
Pencampwriaethau Trac 
Cenedlaethol | HSBC UK 2022 
yn cael eu cynnal yn Felodrom 
Cenedlaethol Cymru Geraint 
Thomas, yng Nghasnewydd, 
rhwng 28 a 30 Ionawr 2022.

Digwyddiad 2022 fydd y cyntaf i 
gael ei gynnal y tu allan i Fanceinion 
ers 1994. Bydd tocynnau'n cael 
eu blaenoriaethu ar gyfer aelodau 
teulu a ffrindiau beicwyr ac i 
drigolion Casnewydd, er mwyn 
rhoi cyfle i gefnogwyr a beicwyr 
lleol weld rhai o rasio gorau'r 
byd yn eu dinas enedigol. 

Dywedodd Prif Swyddog 
Gweithredol British Cycling, Brian 
Facer: “Gyda'r Ganolfan Feicio 
Genedlaethol ym Manceinion ar 
ddechrau prosiect adnewyddu 
cyffrous, rydym yn hynod ddiolchgar 
i Gasnewydd Fyw, Cyngor Dinas 
Casnewydd a chydweithwyr yn 
Beicio Cymru am eu cefnogaeth 
i ail-leoli digwyddiad y flwyddyn 
nesaf  i'r lleoliad a fu’n chwarae rhan 
hollbwysig yn yr wythnosau olaf  cyn 
Tokyo yn gynharach yn yr haf."

Dywedodd 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."

CASNEWYDD I GYNNAL 
PENCAMPWRIAETHAU 
TRAC CENEDLAETHOL | 
HSBC UK

Mae Cyngor Dinas Casnewydd 
am i'r Gymraeg ddod yn rhan 
o fywydau pawb yn y ddinas 
dros y 10 mlynedd nesaf 
wrth iddi gyflwyno cynigion 
uchelgeisiol i annog pobl i 
ddysgu a siarad yr iaith. 

Mae’r Cyngor yn ceisio barn 
trigolion ar ei gweledigaeth 10 
mlynedd ar gyfer y Gymraeg 
mewn addysg ledled y ddinas.

Daw ymgynghoriad ar y Cynllun 
Strategol Cymraeg mewn Addysg 
drafft i ben ar 22 Tachwedd 2021. 

Bydd adborth gan breswylwyr yn 
cael ei ddefnyddio i lunio'r cynllun 

drafft terfynol cyn iddo fynd at 
Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo.

Dywedodd y Cynghorydd Jane 
Mudd, Arweinydd Cyngor Dinas 
Casnewydd: “Rydym am i'n hiaith 
genedlaethol fod yn rhan o wead y 
ddinas, yn rhan annatod o bob agwedd 
ar fywydau pobl. Y cynllun drafft 
yw'r cam nesaf  tuag at wireddu'r 
uchelgais hwnnw ac rydym am 
wybod beth yw eich barn amdano." 

Dywedodd y Cynghorydd Jason 
Hughes, hyrwyddwr iaith Gymraeg 
y Cyngor: “Rydym am i drigolion 
fod yn rhan o'r broses hon gan y 
bydd yn strategaeth hirdymor i ddod 
â'r Gymraeg i fywydau pawb. 

"Mae'r Gymraeg yn fyw, yn fywiog 
ac yn hanfodol ac rydym am sicrhau 
bod pob preswylydd, beth bynnag 
fo'i oedran, yn cael y cyfle i ddysgu a 
siarad ei iaith genedlaethol.  Ein neges 
yw 'gweld, clywed, dysgu, defnyddio a 
charu' yr iaith.  Rhowch wybod i ni os 
credwch y bydd ein cynllun drafft yn ein 
helpu i gyflawni'r uchelgais hwnnw."

 

 
 
Dysgwch fwy yn  
newport.gov.uk/haveyoursay

Mae Always Aim High Events 
wedi datgelu pellter heriol 
newydd ar gyfer Triathlon 
nesaf Caerdydd, sy'n cael ei 
ystyried yn eang fel un o'r 
rasys dinas gorau yn Ewrop. 

Y digwyddiad pellter canol 
fydd y cyntaf  o'i fath ac o 
ganlyniad i weithio mewn 
partneriaeth â chynghorau 
Casnewydd a Chaerdydd. 

Bydd cystadleuwyr yn dechrau'r 
cymal beicio yng Nghaerdydd 
cyn mynd allan i wastadeddau 
Gwynllŵg ac i Gasnewydd.

 
 
Ychwanegodd y Cynghorydd Jane 
Mudd, Arweinydd Cyngor Dinas 
Casnewydd: “Rwy'n falch iawn 
y bydd ein dinas unwaith eto yn 
rhan o ddigwyddiad chwaraeon 
mawr.  Mae gan Driathlon 
Caerdydd enw da iawn ac rwy'n 
siŵr y bydd yr her newydd hon yn 
fythgofiadwy. Rydym yn edrych 
ymlaen at groesawu'r cystadleuwyr 
i Gasnewydd fis Mehefin nesaf." 

DIGWYDDIAD 
TRIATHLON YN DOD 
I GASNEWYDD 

Mae strategaeth ddrafft 
y Cyngor ar y newid yn yr 
hinsawdd wedi'i chyhoeddi. 

Mae ein cynllun drafft yn nodi sut 
rydym yn bwriadu dod yn sefydliad 
carbon niwtral erbyn 2030.  

Mae'n nodi sut y byddwn yn trawsnewid 
ein defnydd o ynni ac yn lleihau ein 
hallyriadau carbon mewn meysydd 
allweddol, fel yr adeiladau rydym yn 
eu rhedeg, y gwasanaethau rydym yn 
eu caffael, y tir yr ydym yn berchen 
arno a'r cerbydau a ddefnyddiwn.

Mae hefyd yn nodi ein cynlluniau i 
weithio gyda phartneriaid i drawsnewid 
Casnewydd i fod yn lle iachach a 
gwyrddach i weithio a byw ynddo. 

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal 
ymgynghoriad ar y cynllun lle 
gallwch rannu eich syniadau 
gyda ni ar ein cynigion.  

I ddweud eich dweud, ewch i 
newport.gov.uk/haveyoursay

STRATEGAETH NEWID 
YN YR HINSAWDD – 
DWEUD EICH DWEUD

DIWYGIO FFINIAU 
WARDIAU'R 
CYNGOR 
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