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LLONGYFARCH
TRAFNIDIAETH
CASNEWYDD AM
WOBR DEMENTIA

CASNEWYDD
Papur newydd swyddogol Cyngor Dinas Casnewydd

Councillor Jane Mudd,

Mae Arweinydd Cyngor Dinas
Casnewydd wedi canmol Trafnidiaeth
Casnewydd am ddod y cwmni bysus
cyntaf yng Nghymru i dderbyn
achrediad swyddogol Deall Dementia.

bwysig ac mae hwn yn gam mawr arall
ymlaen yn ein Dinas sy'n Deall Dementia.
Hoffwn ddiolch i'r tîm deall dementia
ynghyd â rheolwr gyfarwyddwr, staff a
bwrdd Trafnidiaeth Casnewydd. Da iawn i
chi gyd am arwain y blaen unwaith eto."

Gweithiodd y cwmni gyda'r Bwrdd
Partneriaeth Ranbarthol, y Cyngor a
Chymdeithas Alzheimer’s i wneud yr
holl staff yn ymwybodol o ddementia a
thynnu sylw at sut y gall gyrwyr gefnogi
pobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr i
ddefnyddio trafnidiaeth o amgylch y ddinas.

ni fydd â’r cwmni bysus cyntaf yng
Nghymru sy’n Deall Dementia.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Cockeram,
cadeirydd y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol
ac aelod cabinet Cyngor Dinas Casnewydd
dros wasanaethau cymdeithasol: "Mae codi

"Mae'r gyrwyr a staff eraill i gyd wedi
derbyn hyfforddiant felly bydd y wobr hon
o fudd gwirioneddol a phwysig iawn i bobl
sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr."

Dywedodd y Cynghorydd Debbie
Harvey, cadeirydd Bwrdd Trafnidiaeth
Casnewydd: “Rwy'n hynod falch mai

ymwybyddiaeth o ddementia yn hanfodol

GALW MAWR AM UNEDAU MARCHNAD CASNEWYDD
Wedi'i lleoli yng nghanol Casnewydd
gyda mynediad hawdd at hybiau
trafnidiaeth bysus a rheilffyrdd,
bydd y farchnad newydd ar agor
saith diwrnod yr wythnos ac yn
cynnal digwyddiadau all ddarparu
ar gyfer rhwng 50 a 250 o bobl, gan
gynnwys cynadleddau a phriodasau.

Gyda gwaith gwerth £12
miliwn yn mynd rhagddo’n
dda i adnewyddu Marchnad
hanesyddol Casnewydd, mae
diddordeb enfawr wedi dod i
law gan fusnesau annibynnol
sydd am leoliad newydd.
Ar ôl ei gwblhau ar ddiwedd 2021,
bydd yn gartref i fwy na 100 o
fusnesau annibynnol, gan gynnig
dewis enfawr o siopau bwyd a
diod, manwerthu a ffordd o fyw.
Bydd yr adeilad ar ei newydd
wedd hefyd yn cynnal mwy na 70
o weithleoedd a swyddfeydd o
wahanol feintiau – o unedau dau
berson i rai all ddal hyd at 13 o bobl.

Mae'r datblygwyr Loft Co yn disgwyl
dros 1.5 miliwn o ymwelwyr blynyddol
– gan wneud y farchnad ôl troed
carbon isel iawn yn un o'r adeiladau
hanesyddol mwyaf poblogaidd
yng Nghasnewydd a'r cyffiniau.
Mae pob un o'r 10 uned bwyty eisoes
wedi'u gosod a bydd ymwelwyr
yn gallu mwynhau bwyd a diod o
bob cwr o'r byd yn yr ardal fwyta
ar lawr gwaelod yr adeilad.
Dywedodd Simon Baston, Rheolwr
Gyfarwyddwr Loft Co: “Mae'r gwaith

o adnewyddu'r farchnad, ynghyd ag
adfywio canol dinas Casnewydd yn
gyffredinol, bellach yn datblygu’n gyflym
iawn o ran yr unedau annibynnol
fydd ar gynnig i’r gymuned leol.
“O ran y cyflymder y cawsant eu

LLWYDDIANT
YSGUBOL

bywyd gwyllt Iolo Williams,
ar ôl cymryd rhan mewn
ymgyrch Plantlife i beidio
torri gwaith ym mis Mai.

Mae Cyngor Dinas
Casnewydd wedi ennill
canmoliaeth o bob cyfeiriad,
gan gynnwys yr arbenigwr

Mae’r ymgyrch yn annog unigolion,
cynghorau a rhanddeiliaid i helpu
gwenyn, ieir bach yr haf a bywyd
gwyllt arall drwy adael i flodau
gwyllt dyfu ar lawntiau a mannau

gosod, mae busnesau'r ardal fwyta
wedi dangos hyder mawr yn yr hyn y
mae Casnewydd yn ceisio'i gyflawni yn
yr amgylchedd hynod feiddgar hwn.
"Bydd cwsmeriaid yn gallu disgwyl
bwyd stryd o’r safon uchaf fydd yn
cael ei weini iddynt mewn modd
digynnwrf a threfnus yn un o
farchnadoedd Fictoraidd gorau’r DU.
"Hyd yma rydym wedi cael cefnogaeth
wych wrth weithio gyda Chyngor Dinas
Casnewydd a Llywodraeth Cymru
ar bob lefel, ac yn arbennig gyda'u
hadran adeiladu treftadaeth. Mae’r
gwaith yn mynd rhagddo i gyflawni’r
cynllun ar gyfer swyddfeydd erbyn
diwedd mis Hydref a'r tu mewn i'r
farchnad erbyn diwedd mis Ionawr
2022, yn unol â’r amserlen.
"Hoffem ddiolch I Arweinydd Cyngor
Dinas Casnewydd, Y Cynghorydd
Jane Mudd, am ei chefnogaeth
barhaus drwy gydol y gwaith o
ddatblygu Marchnad Casnewydd.
Mae Loft Co yn falch iawn o allu
gweithio ae y cyd â llawer o fusnesau
lleol ac arweinwyr cymunedol ar
bob cam o'r datblygiad hwn."
gwyrdd drwy gydol mis Mai.

Roedd y Cyngor wedi addo
ei gefnogaeth i gydnabod ein
statws fel Dinas sy’n Caru

I gadw swyddfa, gofod
manwerthu neu ffordd o fyw,
neu i gael rhagor o wybodaeth
am y datblygiad, cysylltwch â:

enquiries@newportmarket.co.uk neu ewch i
newport-market.co.uk

Gwenyn, a’n dyletswydd i
wella natur a chymryd camau
gweithredu i helpu i wrthsefyll
effaith newid yn yr hinsawdd.
Dilynodd treialon llwyddiannus o
fesurau gwahanol o reoli glaswellt,
a chymysgeddau hadau blodau
gwyllt gwahanol mewn safleoedd
peilot ‘gadael i dyfu’ dynodedig.
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YMUNWCH AG
ARWYR Y BYD
GWYLLT YN
LLYFRGELLOEDD
CASNEWYDD YR
HAF HWN

YN CHWILIO AM SWYDD NEU EISIAU
DYSGU SGILIAU NEWYDD? GALLWN NI

Mae llyfrgelloedd
Casnewydd yn galw ar
blant i ymuno â Sialens
Ddarllen yr Haf 2021.
Y thema ar gyfer eleni yw
Arwyr y Byd Gwyllt a’r her i
blant 4 i 11 oed yw benthyg
a darllen unrhyw chwe
llyfr llyfrgell dros yr haf.
Gall plant ddod yn Arwr y
Byd Gwyllt a darganfod sut y
gallant wneud gwahaniaeth
i'r lle y maent yn byw ynddo.
Bob tro y byddan nhw’n
darllen llyfr llyfrgell ar gyfer
yr her byddan nhw’n un
cam yn nes at ddatrys y
problemau amgylcheddol
yn Wilderville ac yn helpu
i'w wneud yn lle gwell a
gwyrddach i fyw ynddo!
I gymryd rhan, gall plant
gofrestru yn eu llyfrgell
agosaf, lle byddan nhw’n
derbyn ffolder casglwr i
gadw cofnod o'u taith yn
ystod sialens ddarllen yr haf.
Bydd Arwyr y Byd Gwyllt yn
lansio mewn llyfrgelloedd
ledled Casnewydd
ar 10 Gorffennaf gan
barhau tan 25 Medi.
Mae yna hefyd raglen
gyfan o ddigwyddiadau
a gweithgareddau
wedi'u cynllunio ar gyfer
teuluoedd dros yr haf gan
gynnwys creu, adeiladu a
chwarae, a digwyddiadau
crefftau. Cysylltwch â'ch
llyfrgell leol i gael gwybod
sut i gymryd rhan.
Ewch i newport.gov.
uk/llyfrgelloedd

Mae ein hybiau cymdogaeth
yn cynnig ystod eang o
wasanaethau i drigolion
ledled y ddinas gan gynnwys
cymorth cyflogaeth arbenigol.
Dywedodd yr Aelod Cabinet dros
Addysg a Sgiliau, y Cynghorydd
Deb Davies: “Mae’r pandemig

wedi effeithio ar fywoliaeth
llawer o bobl ond mae gennym
bobl sy'n gallu helpu.
"Does dim ots pa mor hen ydych
chi, na beth yw eich cefndir, bydd
cynllun a all helpu i ddod o hyd
i waith neu wella eich siawns
o ddod o hyd i swydd well.
"Mae cyngor a chymorth yno
i bawb, o’r rhai sy'n gadael yr
ysgol i'r di-waith hirdymor; y rhai
sydd am gael sgiliau newydd fel y
gallant symud i fyny'r ysgol yrfa i'r
rhai sydd wedi colli eu swyddi ar

CYNGOR A
CHYMORTH GYRFA
I'R RHAI SY'N
GADAEL YR YSGOL
Efallai y bydd pobl ifanc
sy'n gadael yr ysgol yn
16 oed yn meddwl tybed
ble i fynd nesaf gyda'u
haddysg neu eu gyrfa.
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

Dilynwch ni ar Facebook

ôl blynyddoedd yn yr un swydd.
"Maen nhw yno hefyd i helpu'r
rhai sydd mewn perygl o gael eu
diswyddo, neu sydd wedi cael eu
rhoi ar ffyrlo, neu sydd ar gontractau
dim oriau. Mae ein timau yno i'ch
cefnogi felly cysylltwch drwy e-bostio
neu ffonio'r rhif Rhadffôn."
Yn ystod y pandemig, darparwyd
y gwasanaethau ar-lein ond
mae apwyntiadau wyneb yn
wyneb bellach ar gael.

EDD
OG GL H HUB
HYB NORT
Cysylltwch â'r hybiau ar y
cyfeiriad e-bost isod neu
Rhadffôn 08081 963482
•

•

•

Hwb Canolog
(Pilgwenlli, Maendy, Stow Hill
ac Allt-yr-Yn)
CentralHub@newport.gov.uk

Gall y timau helpu gyda mentora
cyflogaeth, chwilio am swyddi,
ysgrifennu CV a fydd yn gwneud i
chi sefyll allan, a chyrsiau am ddim
sy'n gysylltiedig â chyflogaeth.

N
RAI HUB
Y
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HYB EA

Hyb y Gogledd
(Betws, Malpas, Shaftesbury
a Chaerllion)

N
EWI
L
L
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YH B ST HU
WE

Hwb y Dwyrain
(Ringland, Alway, Somerton,
Llyswyry, Beechwood,
St Julians, Langstone a
Underwood)
EastHub@newport.gov.uk

•

Hyb y Gorllewin
(Maes-glas, Gaer, Dyffryn,
Tŷ-du a Maerun)
WestHub@newport.gov.uk

NorthHub@newport.gov.uk

Gellir rhoi cyngor hefyd ar gymorth
ariannol ar gyfer pethau fel teithio
i hyfforddiant neu gyfweliadau am
swyddi; mynediad digidol a gofal plant.

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 neu letygarwch.
I gael rhagor o wybodaeth am yr
hyn sydd ar gael a sut i wneud cais
ewch i newport.gov.uk/aic.
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GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH YN
HELPU POBL DDIGARTREF
Yn ystod y pandemig, mae
Cyngor Dinas Casnewydd
a'i bartneriaid wedi gwneud
pob ymdrech i ddarparu
llety a chymorth i bobl
heb do uwch eu pennau.
Fodd bynnag, rydym yn
cydnabod bod pobl yn dal i
gysgu ar y stryd yn y ddinas am
lawer o wahanol resymau.
Gall y rhain gynnwys y rhai sy'n
cael eu hunain yn ddigartref o'r
newydd oherwydd bod perthynas
yn chwalu; rhai sy'n ei chael hi'n
anodd cynnal tenantiaeth a'r rhai
sy'n dewis aros ar y strydoedd.
Gwneir cryn ymdrech gan y
cyngor a'i bartneriaid i gynnig llety
a chymorth i bobl sy'n ddigartref.
Dau o'r sefydliadau sy'n
gweithio gyda'r cyngor yw The
Wallich a Feed Newport.
Mae tîm allgymorth elusen The
Wallich yn mynd allan bob dydd
i nodi’r bobl sy'n cysgu ar y stryd
a chynnig cymorth iddyn nhw –
gan ddechrau gyda brecwast.

Mae'r gwaith hwn yn parhau drwy
gydol y dydd a byddant yn cysylltu
â'r cyngor i ddod o hyd i lety dros
dro priodol lle bynnag y bo modd.

Mae gofalwr di-dâl yn
rhywun o unrhyw oedran
sy'n rhoi cymorth di-dâl i
deulu neu ffrindiau na allent
ymdopi heb y cymorth hwn.
Gallech fod yn gofalu am
berthynas, partner neu ffrind sy’n
sâl, yn fregus, yn anabl, â salwch
iechyd meddwl neu broblemau
camddefnyddio sylweddau.

Mae Feed Newport, grŵp
dyngarol gwirfoddol lleol sydd
wedi ennill gwobrau, yn cynnig
pryd poeth y dydd i bob person
sy'n cysgu ar y stryd fel rhan o
ystod o gymorth y mae'n ei roi
yn y ddinas i'r rhai mewn angen.

Gall bod yn ofalwr eich cyfoethogi
ond gall effeithio ar bobl yn gorfforol
ac yn emosiynol. Mae gan ofalwyr
di-dâl hawl i gael gwybodaeth i’w
cefnogi yn eu gwaith gofalu, a all
hefyd gynnwys asesiad gofalwr.

Cyflwynodd system yn ddiweddar
lle rhoddir tocynnau i'r rhai
sydd mewn gwir angen a gellir
cyfnewid y rhain am bryd o
fwyd neu eitemau eraill fel
pethau ymolchi. Gall aelodau
o'r cyhoedd sydd am helpu'r
rhai sy'n cysgu ar y stryd go
iawn "brynu" tocyn drwy roi
rhodd i Feed Newport.
Mae'n bwysig iawn bod y cymorth
cywir yn cael ei roi i bobl sy'n
cysgu ar y stryd ac rydym yn
annog aelodau o'r cyhoedd
sydd â phryderon am unigolyn
i gysylltu â StreetLink fel y gellir
cymryd y camau mwyaf priodol.

CYMORTH I
OFALWYR DI-DÂL

Ni ddylid cymysgu rhwng
gofalwr di-dâl a gweithiwr
gofal neu gynorthwy-ydd gofal
sy’n derbyn taliad am edrych
ar ôl rhywun fel swydd.
I gael gwybod pa wybodaeth
a chymorth sydd ar gael:

feednewport.com | streetlink.org.uk | thewallich.com

E-bostiwch: community.
connectors@newport.gov.uk
Ffoniwch: 01633 656656
Neu ewch i: newport.
gov.uk/gofalwyr

MAE GWAITH YN MYND RHAGDDO AR GYNLLUN
DATBLYGU LLEOL CASNEWYDD
Mae gwaith yn mynd
rhagddo'n dda ar y Cynllun
Datblygu Lleol (CDLl)
newydd a fydd yn disodli’r un
presennol, ac a fydd yn pennu
sut bydd Casnewydd yn edrych
am y pymtheg mlynedd nesaf.
Mae'r CDLl yn edrych ar y canlynol:
sut y dylid defnyddio tir, pa ffyrdd,
llwybrau a beicffyrdd ddylai fod,
y defnydd o barciau a mannau
gwyrdd, sicrhau bod lle i fusnesau,
yn ogystal â diogelu'r amgylchedd.
Ym mis Mai 2021, cadarnhaodd
Llywodraeth Cymru ei bod yn
cymeradwyo Cytundeb Cyflawni
Cyngor Dinas Casnewydd. Gall
pobl weld y ddogfen hon naill ai
ar wefan y cyngor neu'n bersonol
yn y Ganolfan Ddinesig.
2

I'r rhai sy'n dymuno gweld y
ddogfen yn bersonol, rhaid
gwneud apwyntiad.
Cynhelir yr ymgynghoriad
diweddaraf rhwng 30 Mehefin
a 27 Awst 2021. Mae gan
dirfeddianwyr, sefydliadau
rhanddeiliaid a chymunedau lleol
y cyfle i gyflwyno safleoedd posibl
i'w cynnwys yn y CDLl newydd
a elwir yn Safleoedd Ymgeisiol.
Gellir gwneud cyflwyniadau
ar gyfer amrywiaeth eang o
ddefnyddiau - er enghraifft,
tai, cyflogaeth, manwerthu,
twristiaeth, seilwaith gwyrdd,
hamdden ac ynni adnewyddadwy.
Nid yw cyflwyno Safle Ymgeisiol
yn awgrymu bod safle yn addas

i'w ddatblygu - bydd cyfle i roi
sylwadau ar y Gofrestr Safleoedd
Ymgeisiol yn nes ymlaen yn y
broses o baratoi'r cynllun.
Mae ffurflenni Safleoedd Ymgeisiol,
canllawiau a methodoleg asesu ar
gael ar wefan y cyngor
(newport.gov.uk/cdli).
I gael rhagor o wybodaeth,
cysylltwch â'r tîm polisi
cynllunio drwy e-bostio:
ldp.consultation@
newport.gov.uk.
I gael gwybod am yr adolygiad
a’r CDLl newydd, gan gynnwys
digwyddiadau ymgynghori
ac ymgysylltu, ewch i
newport.gov.uk/cdli.
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DIWEDDARIAD
TEITHIO
LLESOL
Mae'r cyngor wedi
gorffen gweithio ar ddau
lwybr teithio llesol arall.
Cwblhawyd y llwybrau ym
Mharc Tredegar ac Ynys
y Mwnci y mis diwethaf,
ac ychwanegwyd at
rwydwaith teithio llesol
cynyddol y ddinas.
Bydd llwybr Parc Tredegar
yn rhedeg trwy'r parc ac
ymlaen trwy'r isffordd
i gerddwyr gan greu
cyswllt â'r hen gwrs
golff ger yr A48.
Bydd y llwybr trwy Ynys
y Mwnci yn cynnwys
pont newydd heb lonydd
ar wahân i gysylltu
troedffordd ogleddol y
briff ffordd, y man agored
a’r stad o dai fel nad oes
rhaid i bobl ddefnyddio’r
croesfannau niferus
ar gyffordd y Ffordd
Ddosbarthu Ddeheuol.
Bydd y ddau lwybr yn
defnyddio goleuadau lefel
isel, sydd wedi'u cynllunio
gyda'r amgylchedd
mewn golwg ac i leihau'r
effaith ar fywyd gwyllt.
Mae gwaith wedi'i
gwblhau hefyd ar bont
newydd ar safle camlas
y Pedwar Loc ar Ddeg.
Mae'r bont ychydig i lawr
o ganolfan ymwelwyr y
gamlas, ac mae'n cynnig
croesfan arall dros y pwll.

Creating a greener,

healthier Newport

LANSIO CYNLLUN
BEICIO CYNHWYSOL
Y mis diwethaf lansiwyd
cynllun beicio cynhwysol
newydd ym Mharc Tredegar.

gefnogi beicwyr sy'n gwneud
eu ffordd ar hyd y llwybr
ym Mharc Tredegar.

Mae Olwynion i Bawb yn
rhoi cyfle i blant ac oedolion
ag anableddau a gwahanol
anghenion gymryd rhan mewn
sesiynau beicio wedi'u teilwra.

Mae'r cynllun, sy'n cael ei reoli
gan Gasnewydd Fyw ar ran y
cyngor, yn rhan o fenter feicio
genedlaethol gan yr elusen
Brydeinig, Cycling Projects.

Mae amrywiaeth eang o feiciau
ar gael i'w defnyddio yn ystod
y sesiynau gan gynnwys cludwr
cadair olwyn, beiciau llaw sengl
a dwbl, beiciau tair olwyn
gorweddol, tandem Roam,
beiciau tair olwyn i oedolion
a phlant, beiciau tandem â
gyriant cefn a beiciau hybrid.

Bydd angen archebu beiciau
ymlaen llaw trwy wefan
neu app Casnewydd Fyw
a gall trigolion Casnewydd
eu defnyddio am ddim.

Bydd arweinwyr beicio
hyfforddedig Olwynion i Bawb
wrth law yn ystod sesiynau i

GERDDI GLAW
WEDI'U PLANNU
YNG NGHANOL Y
DDINAS
Yn ddiweddar rydym
wedi cwblhau gwaith ar
dair gardd law newydd
yng nghanol y ddinas.
Mae'r gerddi, gerllaw’r Wave
ar lan yr afon, wedi'u dylunio
i ddal glaw sy’n llifo oddi ar y
palmentydd a'r ffyrdd cyfagos, gan
adael hyn i lifo yn ôl i'r draeniau
yn raddol, os nad yw'n cael ei
ddefnyddio ar gyfer y planhigion.

DIWEDDARIAD
AM BONT DROED
DEVON PLACE
Mae contractwyr yn
parhau â’r gwaith ar y
bont droed newydd dros y
rheilffordd yn Devon Place.
Bydd y bont yn cysylltu Devon
Place â Queensway, ac mae'n cael ei
hadeiladu i gymryd lle'r isffordd sy'n
cysylltu'r ddwy stryd ar hyn o bryd.

Bydd yr ardaloedd wedi’u
plannu o fudd i fioamrywiaeth
yn y ddinas hefyd, trwy gynyddu
rhywogaethau blodeuol a denu
gwenyn a pheillwyr eraill.
Ariannwyd y gerddi gan
Lywodraeth Cymru fel rhan o'u
menter Trawsnewid Trefi, ac
maent yn rhan o'n cynlluniau
i gynyddu'r seilwaith gwyrdd
yng nghanol y ddinas.

bach ond pwysig hwn yn cael
effaith barhaol ar fioamrywiaeth
ac ansawdd aer ein dinas."
"Bydd ein gwaith i gynyddu mannau
a seilwaith gwyrdd y ddinas yn
chwarae rhan bwysig yn ein
hymdrechion i wneud Casnewydd
yn ddinas wyrddach a glanach
i genedlaethau'r dyfodol."

Dywedodd y Cynghorydd Jason
Hughes, yr Aelod Cabinet dros
Gynaliadwyedd: “Rwyf wrth

fy modd ein bod wedi cwblhau
gwaith ar y gerddi glaw.
"Gobeithio y bydd y prosiect
Mae’r gwaith sydd wedi'i wneud
yn ddiweddar yn cynnwys codi a
chael gwared ar unrhyw eitemau
yn y ddaear a allai fod yn beryglus.
Ymhlith yr eitemau y daethpwyd
ar eu traws mae slabiau concrid
a darnau o hen ffordd!
Disgwylir i’r gwaith barhau ar y safle
am beth amser, felly argymhellir
preswylwyr i gadw llygad ar ein
gwefan a'n cyfryngau cymdeithasol
er mwyn cael yr wybodaeth
ddiweddaraf am y prosiect.

Dilynwch
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Y DIWEDDARAF AM AILGYLCHU

DERBYN I YSGOLION 2022
Os bydd angen lle meithrin
neu ysgol ar eich plentyn
yn 2022, mae’n bwysig eich
bod yn nodi'r dyddiadau
cau ar gyfer gwneud cais.

CYNNYDD YN
Y GYFRADD

Wrth wneud cais am le, dyma
restr ddefnyddiol o 'bethau
i'w gwneud' i'w hystyried:

•

Penderfynwch ba ysgolion i
wneud cais amdanynt – gorau
po fwyaf nifer yr ysgolion

•

•

Gwnewch gais mewn da bryd

DIDOLI GWASTRAFF
YN Y CAGC
•

Mae dros ddau draean o'r
holl wastraff yng Nghasnewydd
yn cael ei ailgylchu yn ôl
y ffigurau diweddaraf gan
Lywodraeth Cymru.
Cyfradd ailgylchu dros dro'r Cyngor
ar gyfer 2020/21 yw 67.42%. Mae
hyn wedi cynyddu 1% o ffigur y
llynedd, a dyma'r gyfradd uchaf sydd
gan unrhyw ddinas yng Nghymru.
Mae hefyd yn ein rhoi ar y
trywydd iawn i gyflawni'r targed
o 70% erbyn 2025 a bennwyd
i ni gan y llywodraeth.
Ni fyddai'r ffigurau hyn yn bosibl heb
i chi wneud eich rhan, felly diolch!

Er mwyn helpu i gynyddu'r

Bydd angen i breswylwyr naill
ai ddidoli gwastraff cyn ymweld
â'r Ganolfan ar Docks Way neu
ddefnyddio man didoli pwrpasol
ar y safle i dynnu unrhyw
ddeunyddiau ailgylchadwy a’u rhoi
yn y cynwysyddion perthnasol.
Bydd gweithredwyr y CAGC
yn gwirio unrhyw fagiau du,
cynwysyddion neu ôl-gerbydau o
wastraff cymysg ar gyfer unrhyw
eitemau y gellid eu hailgylchu.
Os oes deunyddiau ailgylchadwy,
gofynnir i breswylwyr ddidoli
eu gwastraff cyn rhoi gwastraff
gweddilliol cartref nad oes modd

CYNGOR YN
NODI DIWRNOD
AER GLÂN

geni isel a datblygiad ysgyfaint
plant a gall hyd yn oed gyfrannu
at broblemau iechyd meddwl.

Y mis diwethaf, gwnaethom
nodi Diwrnod Aer Glân 2021.

Defnyddiodd y cyngor Ddiwrnod
Aer Glân i dynnu sylw at ychydig o’r
gwaith rydym wedi bod yn ei wneud
i wella ansawdd aer yn y ddinas.

Dan arweiniad yr elusen Global
Action Plan, diben Diwrnod Aer
Glân yw tynnu sylw at lygredd
aer, codi ymwybyddiaeth o sut
mae'n effeithio ar ein hiechyd, ac
archwilio rhai o'r pethau y gallwn eu
gwneud i fynd i'r afael â'r broblem.
Mae ansawdd aer gwael yn achosi
clefydau'r galon a'r ysgyfaint,
mae'n gysylltiedig â phwysau
4

Er mwyn helpu i gynyddu'r
cyfraddau hynny ymhellach,
rydym yn cyflwyno mesurau
didoli gwastraff cymysg
yn y ganolfan ailgylchu
gwastraff cartref (CAGC).

Mae hyn yn cynnwys cyflwyno
cerbyd casglu sbwriel cwbl drydanol
cyntaf Cymru, a gosod paneli solar
cynhyrchu ynni adnewyddadwy
ar 27 o'n hadeiladau, gan
gynnwys Felodrom Cenedlaethol
Geraint Thomas Cymru.
Bu aelodau o staff, ynghyd
â chydweithwyr o blith ein

ei ailgylchu yn y cynwysyddion sgip.
Bydd gofyn i'r rhai nad ydynt yn
dymuno didoli eu gwastraff yn y
CAGC fynd ag ef adref i'w ddidoli.
Bob blwyddyn mae'r cyngor
yn gwario dros £2.2 filiwn i
gael gwared ar sbwriel. Dengys
dadansoddiad y gallai mwy
na hanner ohono fod wedi'i
ailgylchu wrth ymyl y ffordd.
Mae hyn yn cynnwys:
•
•
•
•
•
•

gwastraff bwyd
dillad a thecstilau
gwastraff gardd
gwydr
metelau
eitemau trydanol.

uwch na’r rhai sy’n byw y
tu allan iddo ond nid oes
sicrwydd y caiff plentyn le
mewn unrhyw ysgol, hyd yn
oed yn ei ysgol ddalgylch.

Penderfynwch a ydych
am gael addysg Cyfrwng
Cymraeg neu Saesneg –
cewch fwy o wybodaeth
yn newport.gov.uk/
bodynddwyieithog
Gwnewch yn siŵr eich
bod yn gwybod beth yw
ysgol eich dalgylch – bydd
gan blant sy’n byw o fewn
dalgylch ysgol flaenoriaeth

Cynigir dim ond un cyfle i wneud
cais am le mewn dosbarth
meithrin, y caiff lleoedd mis
Medi a lleoedd Codi’n 3 oed eu
dyrannu iddo os byddant ar gael.
I gael rhagor o wybodaeth ac i
wneud cais, ewch i
newport.gov.uk/
derbyniadauiysgolion.

Os ganwyd eich
plentyn rhwng:

Gwnewch gais
ar gyfer:

Ymgeisiwch o:

Dyddiad cau:

1 Medi 2018 a 31
Awst 2019*

Meithrin 2022

7 Gorff 2021

15 Medi 2021

1 Medi 2017 a 31
Awst 2018

Derbyn 2022

3 Tach 2021

12 Ion 2022

1 Medi 2010 a 31
Awst 2011

Uwchradd 2022

22 Medi 2021

24 Tach 2021

Bydd cymorth ar gael yn y
CAGC i breswylwyr. Mae
gwybodaeth am yr hyn y gellir
ei ailgylchu a ble ar gael yn
newport.gov.uk/ailgylchu.

partneriaid BGC Casnewydd
yn Un, yn cymryd rhan mewn
taith feiciau ar hyd rhai o'n
llwybrau teithio llesol newydd.

"Rydym wedi cyflawni llawer yn
ystod y deuddeg mis diwethaf, ac
rydym yn gobeithio cyflawni llawer
mwy yn y blynyddoedd i ddod.

Roedd y daith arddangos yn
cynnwys y llwybrau newydd ym
Marc Tredegar ac Ynys y Mwnci,
yn ogystal â rhai llwybrau oedd
eisoes yn bodoli fel cylchdaith
ganol y ddinas ar lan yr afon.

"Mae cynlluniau ar gyfer y dyfodol
yn cynnwys ein gwaith i gyflawni
cynllun ynni ardal leol, a fydd yn
helpu i lunio dyfodol system ynni
di-garbon ar draws y ddinas, yn
ogystal â newid ein fflyd cerbydau
cyfan i gerbydau trydan yn unig.

Pwysleisiodd Arweinydd y
Cyngor, y Cynghorydd Jane
Mudd, bwysigrwydd Diwrnod
Aer Glân, gan ddweud: “Mae'n

briodol ein bod yn dathlu ein
gwaith o leihau allyriadau carbon
a gwella ansawdd aer ein dinas.

"Mae gennym ffordd bell i fynd o
hyd i wneud ein haer yn lanach ar
gyfer cenedlaethau'r dyfodol, ond
bydd y camau rydym yn eu cymryd
heddiw yn darparu dinas wyrddach
ac iachach ar gyfer yfory."

I gael rhagor o newyddion ewch i www.newport.gov.uk......................................................................................................................... MATERION CASNEWYDD GORFFENNAF 2021

POBL IFANC CASNEWYDD YN DYLUNIO WAL
GOFFA COVID
Mae Prosiect Anelu’n Uchel
Llyswyry yng Nghanolfan
Gymunedol Dwyrain
Casnewydd ym Mharc
Moorland wedi dylunio
wal goffa i'r rhai sydd
wedi dioddef o ganlyniad i
bandemig y coronafeirws.
Mae digwyddiadau dros y flwyddyn
ddiwethaf wedi effeithio ar lawer
mewn gwahanol ffyrdd ac roedd
y bobl ifanc sy'n cymryd rhan yn
y prosiect am nodi'r flwyddyn
ddiwethaf gyda rhywbeth arbennig.
Oherwydd y pandemig, mae’r
rhai sy’n cymryd rhan yn y
prosiect Anelu’n Uchel wedi
colli llawer o gyfleoedd sydd
fel arfer ar gael iddynt. Fodd
bynnag, gyda chymorth arian
grant, roedd staff yn gallu sicrhau
bod cyfleoedd eraill ar gael.
Bu’r grŵp yn gweithio gyda'r
artist graffiti, Silent Hobo.
Ymgynghorwyd ag aelodau’r grŵp
a chawsant eu cynnwys ym mhob
cam o'r prosiect, gan gynnwys y
camau cynllunio, cysyniad, dylunio

a gweithredu, gan roi perchnogaeth
a balchder iddynt o ran eu
gwaith, eu hadeilad a'u prosiect.
Dywedodd yr Aelod Cabinet dros
Addysg a Sgiliau, y Cynghorydd
Deb Davies: “Roedd y prosiect
hwn yn fenter wych a oedd yn
rhoi cyfle i'n pobl ifanc fynegi
ac ystyried yr effaith a gafodd
y pandemig ar fywydau pobl.
Roeddent am gofio'r amser y daeth
y gymuned y maent yn byw ynddi
at ei gilydd i gefnogi ei gilydd.
Bydd y murlun yn dyst i hyn a
gall y bobl ifanc leol fod yn falch
o'r hyn y maent wedi'i gyflawni.
"Rwyf ar ddeall bod y bobl ifanc
wedi mwynhau'r holl broses yn fawr
ac, yn bwysig iawn, gellir defnyddio'r
gwaith a wnaethant fel tystiolaeth
ar gyfer un o'u cymwysterau,
gan arwain at gyfleoedd gwaith
yn y dyfodol, gobeithio."
Mae prosiect Anelu’n Uchel
yn rhaglen addysg amgen ar
gyfer pobl ifanc 14-16 oed
sy'n mynychu Ysgol Uwchradd
Llyswyry ac sy'n cael ei chynnal
gan Gyngor Dinas Casnewydd.

DIOLCH O GALON
Rydym yn ddiolchgar iawn
i rai cwmnïau ac unigolion
hael y daeth eu rhoddion â
llawenydd i blant a phobl ifanc
trwy ein gwasanaethau plant.
Diolch yn fawr iawn i:
•

•

Asda am roi nwyddau gardd –
gan gynnwys teganau a hadau
– ar gyfer yr ardd yn Oakland
House.
Ikea a roddodd eitemau
i'n cartrefi plant

•

Pawb a roddodd anrhegion
Eid i'r timau eu dosbarthu i
blant lleol

A diolch yn fawr i'r Celtic
Manor Resort a roddodd
sesiynau golff fel y gallai rhai
o'n gofalwyr maeth arbennig
fwynhau amser i ymlacio yn
ystod Pythefnos Gofal Maeth.

Rydych chi i gyd
yn anhygoel!

CYRSIAU DYSGU
OEDOLION YN Y
GYMUNED FYDD
AR GAEL O FIS
MEDI
Mae Dysgu Oedolion yn y
Gymuned Casnewydd yn rhoi
cyfleoedd i bobl leol ennill
sgiliau a chymwysterau mewn
amrywiaeth o bynciau.
Mae'r rhain yn cynnwys TGAU
mewn Saesneg a mathemateg,

gweithio fel cynorthwyydd
addysgu, Iaith Arwyddion Prydain,
TGCh a llythrennedd digidol,
a sgiliau byw'n annibynnol i
oedolion ag anableddau dysgu.
I gael rhagor o wybodaeth
am gwrs neu i gofnodi eich
diddordeb, e-bostiwch
community.learning@newport.
gov.uk, ffoniwch (01633) 656656
neu galwch heibio i Ganolfan Dysgu
Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian.
Bydd dyddiadau’r cyrsiau ar gyfer
mis Medi ar gael yn newport.
gov.uk/cy/Schools-Education/
Community-Learning/
Community-Learning.aspx

CYLCHLYTHYR
E-BOST I
BRESWYLWYR
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
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