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Bydd gwaith yn dechrau'n 
fuan ar adfer Pont Gludo 
Casnewydd ar gyfer 
cenedlaethau'r dyfodol ar ôl 
i'r Cyngor gael grant o £8.75m 
gan Gronfa Dreftadaeth 
y Loteri Genedlaethol.

Bydd yr arian yn helpu i dalu am 
waith adfer mawr i'r bont a’r 
gondola ac i dalu am ganolfan 
ymwelwyr newydd sbon a fydd yn 
helpu i droi'r Bont yn gyrchfan fawr 

i dwristiaid yn y ddinas a de Cymru.

Bydd y ganolfan newydd, a fydd 
wedi ei chysylltu â’r bont gan lwybr 
cerdded, yn dod â hanes y bont 
yn fyw drwy arddangos straeon 
personol y rhai a gynlluniodd, a 
adeiladodd ac a ddefnyddiai’r bont. 

Bydd y cyfleusterau yn y ganolfan 
yn cynnwys caffi, toiledau a 
chyfleusterau newid, siop, oriel 
arddangos a gofod cymunedol. 

Bydd mwy o leoedd parcio hefyd 
ar gyfer ymwelwyr yn ogystal â 
rhaglen weithgareddau gyffrous 
gan gynnwys perfformiadau 
theatr, dosbarthiadau celf  a 
sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar.

Dywedodd y Cynghorydd Jane 
Mudd, arweinydd y Cyngor,  
“Mae'r Bont Gludo yn eicon yng 
Nghasnewydd, ac yn rhan sylweddol 
o stori gorffennol diwydiannol Cymru, 
un y mae angen i ni ei chadw ar 

gyfer cenedlaethau'r dyfodol fel y 
gallwn adrodd straeon yr hanes a 
rannwn. Rwyf  wrth fy modd felly 
ein bod wedi gallu cael yr arian hwn 
gan CDLG a fydd yn ein galluogi 
i wneud yr union beth hwnnw. 

"Mae’r gwaith o adnewyddu’r 
bont hefyd yn bwysig o safbwynt 
adfywio.  Gallai gwaith o ddatblygu’r 
ganolfan ymwelwyr newydd greu 
cyfleoedd swyddi a gwirfoddoli, a 
gwella enw da'r ddinas fel cyrchfan 
i ymwelwyr, a bydd y ddau beth 
yma’n dod â manteision economaidd 
ehangach i Gasnewydd."

Dywedodd y Cynghorydd Debbie 
Harvey, yr aelod cabinet dros 
ddiwylliant a hamdden: “Rydym 
wedi gweithio'n eithriadol o galed i 
gyrraedd y pwynt hwn ac rydym yn 
diolch i bob un sydd wedi ein cefnogi 
a'n helpu i godi ymwybyddiaeth 
o'r prosiect pwysig hwn. 

"Alla’ i ddim aros i'r gwaith 
ddechrau ac i weld pont gludo wedi'i 
hailfywiogi ar nenlinell ein dinas."

Mae'r Cyngor yn cydnabod yr 
effaith y gallai'r trawsnewidiad 
hwn ei chael ar y ddinas, ac felly 
mae hefyd wedi ymrwymo £1m 
o arian cyfalaf i'r prosiect, cam 
a'n helpodd i gael grant CDLG. 

Rydym hefyd wrthi'n ystyried nifer 
o gyfleoedd ariannu eraill i ategu 
ein buddsoddiad ni a'r grant. 

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf  
am y prosiect, dilynwch Bont 
Gludo Casnewydd ar y cyfryngau 
cymdeithasol - @NPTBridge. 

Y CYNGOR YN 
ETHOL MAER 
NEWYDD

 
 
 
 
 
Efallai fod ein hadeiladau  
ar gau ar hyn o bryd ond mae 
gan lyfrgelloedd Casnewydd 
ystod eang o wasanaethau 
digidol sy'n rhad ac am 
ddim i'w haelodau.

Gyda’r gallu i fanteisio ar nifer o 
lwyfannau gallwch lawrlwytho 
cylchgronau neu lyfrau yn 
uniongyrchol i'ch cyfrifiadur 
neu eich dyfais symudol.  

Os ydych yn chwilio am wybodaeth 
gyfeirio, mae'r llyfrgelloedd hefyd yn 
eich galluogi i ddefnyddio adnoddau 
ar-lein dibynadwy i helpu gydag 
ymchwil bersonol a gwaith cartref.  

I'r sawl sydd â diddordeb mewn 
ymchwilio i'w coeden deulu, gall 
aelodau'r llyfrgell gael mynediad i 
Ancestry UK i ymchwilio i’w hanes 
teuluol gartref  - a’r cyfan am ddim.

Oes oes gennych chi blentyn sy’n 
hoffi arch-arwyr, neu sy’n methu  
cael gafael ar ddigon o’i hoff 
gylchgronau, gall Llyfrgell 
Casnewydd eich helpu!  

Gyda Llyfrgell Plant RBdigital 
Cymru, gallwch ei gofrestru ar 
gyfer eGomics ac eGylchgronau 
am ddim gan fod yn dawel eich 
meddwl y gall weld cynnwys sy'n 
briodol i'w oedran yn unig.  

Mae rhywbeth i bawb yn llyfrgelloedd 
Casnewydd.  I gael rhagor o 
wybodaeth ewch i newport.gov.
uk/cy/leisure-tourism/libraries

Y Cynghorydd David Williams fydd 
389fed Maer y ddinas pan ddaw'n brif 
ddinesydd Casnewydd ym mis Mai.  

Bydd y Cynghorydd Williams, sy'n cynrychioli 
ward y Graig, yn cymryd yr awenau yng 
nghyfarfod cyffredinol blynyddol y Cyngor 
ym mis Mai. Bydd ei wraig Ruth wrth 
ei ochr fel y Faeres am y flwyddyn.

Cafodd David ei eni a'i addysgu yn y Barri, 
De Morgannwg. Symudodd gyda'i deulu 
i Gasnewydd ym 1972 i fyw ar fferm ym 
Masaleg.  
 
Er nad yw David yn ffermwr llawn-
amser bellach, mae ffermio'n dal i fod yn 
rhan o'i fywyd bob dydd gan ei fod yn 
rhoi help llaw gyda’r ddiadell o ddefaid 
ar y fferm, boed law neu hindda. 

Mae David wedi gwasanaethu fel Cynghorydd 
Ward y Graig ers dros 15 mlynedd; rôl y 
mae'n ei mwynhau'n fawr, ac sy’n werth 
chweil iddo.   
 
Yn ogystal ag eistedd ar nifer o bwyllgorau'r 
cyngor mae David hefyd yn eistedd ar 
fwrdd llywodraethwyr Ysgol Gynradd 
Pentrepoeth ac Ysgol Uwchradd Basaleg.

Ochr yn ochr â'i rôl fel cynghorydd a'i 
ymrwymiadau ffermio, mae David hefyd yn 
gweithio i Farming Community Network, 
elusen genedlaethol ledled Cymru a Lloegr 
sy'n cefnogi ffermwyr ar adegau o angen.

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.

GRANT O £8.75M YN RHOI HWB I’R GWAITH O DRAWSNEWID Y BONT GLUDO  

DARGANFOD 
LLYFRGELLOEDD 
DIGIDOL CASNEWYDD

www.newport.gov.uk/cy/leisure-tourism/libraries
www.newport.gov.uk
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Mae Marathon a 10K 
ABP Casnewydd Cymru a 
drefnwyd ar gyfer dydd Sul 
18 Ebrill, wedi'u gohirio 
tan ddydd Sul 24 Hydref 
oherwydd pandemig 
parhaus y Coronafeirws. 

Roedd y digwyddiad eisoes wedi'i 
ohirio yn 2020, ond mae llawer 
o obaith y bydd y digwyddiad
proffil uchel yn gallu cael ei
gynnal yn ddiweddarach eleni.

Dywedodd y Cynghorydd Jane 
Mudd, Arweinydd y Cyngor:  

"Roeddem yn hynod siomedig pan 
fu’n rhaid gohirio Marathon a 10K 
ABP Casnewydd Cymru’n wreiddiol, ac 
mae bod mewn sefyllfa o hyd lle nad 
ydym yn teimlo y gallwn groesawu 
cystadleuwyr a gwylwyr yn ôl i'r ddinas 
yn ddiogel yn rhwystredig iawn.

"Fodd bynnag, fel un o'r digwyddiadau 
mwyaf  arwyddocaol a gynhaliwn, 
rydym yn gwybod, pan ddaw yn ei ôl y 
bydd y marathon yn arwydd go iawn o 
ba mor bell rydym i gyd wedi dod a'n 
bod ar y ffordd i adferiad." 

Dwedodd Matt Newman, Prif  

Weithredwr Run 4 Wales, sy’n 
cynnal y digwyddiad: "Rydym yn 
cydnabod y rhwystredigaeth ynghylch 
oedi’r digwyddiad ymhellach a'r 
amser a'r ymdrech sylweddol sy'n 
mynd i hyfforddi ar gyfer y marathon 
ond mae’n rhaid aros nes bydd cyd-
destun iechyd y cyhoedd yn gwella. 
Iechyd a diogelwch ein rhedwyr, y 
gwirfoddolwyr a staff  y digwyddiad 
yw ein prif  flaenoriaeth o hyd." 

I gael mwy o wybodaeth ewch 
i  newportwalesmarathon.
co.uk/marathon-abp-
casnewydd-cymru/

Cymeradwyodd Cabinet 
Cyngor Casnewydd gynigion 
cyllideb ar gyfer 2021/22 
gan gynnwys cynnydd 
a argymhellwyd o 3.7 y 
cant yn y dreth gyngor.

Mae'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn 
ariannol nesaf  yn seiliedig ar setliad 
drafft Llywodraeth Cymru gan nad 
oedd y setliad terfynol yn ddyledus 
tan 2 Mawrth – y diwrnod cyn y bu 
i’r Cyngor gwrdd i bennu ei gyllideb.

Dywedodd Arweinydd Cyngor 
Dinas Casnewydd, y Cynghorydd 
Jane Mudd: "Rwy'n gwerthfawrogi 
bod gennym setliad mwy cadarnhaol 
na'r disgwyl yn seiliedig ar ein 
poblogaeth gynyddol ac rwy'n 
falch bod Llywodraeth Cymru 
wedi gwireddu ei hymrwymiad i 
ofal cymdeithasol ac addysg.

"Rhaid cydnabod bod y galwadau 
ar ein gwasanaethau yn parhau i 

godi ac mae ein cyllid yn dal yn llai 
nag yr oedd dros ddegawd yn ôl o 
ganlyniad i flynyddoedd lawer o galedi.

"Fodd bynnag, er bod yn rhaid i ni 
wneud arbedion, roeddwn hefyd am 
fuddsoddi yn y ddinas a'i thrigolion.  

Mae Casnewydd, fel llawer o 
leoedd eraill, mewn sefyllfa fregus 
oherwydd y pandemig a'r cyfyngiadau 
angenrheidiol iawn sydd wedi dod yn 
ei sgil. Mae helpu Casnewydd i wella 
yn flaenoriaeth gan y bydd hynny o 
fudd i drigolion a’n busnesau lleol.

"Mae hon yn gyllideb ar gyfer 
adferiad cyfrifol; adferiad gwyrdd 
a chlir sy'n blaenoriaethu pobl 
ac yn buddsoddi mewn lle."

Argymhellodd y Cabinet i'r cyngor 
llawn y dylai'r dreth gyngor y 
flwyddyn nesaf  godi 3.7 y cant yn 
hytrach na'r 5 y cant arfaethedig. 
Cafodd cynnig i godi tâl am rai 

eitemau gwastraff cartref  yn y 
ganolfan ailgylchu gwastraff y 
cartref  ei dynnu’n ôl yn dilyn 
adborth o'r ymgynghoriad.

Ychwanegodd y Cynghorydd 
Mudd: "Byddwn yn buddsoddi'n 
sylweddol mewn gofal cymdeithasol 
i oedolion a phlant oherwydd bod 
gofalu am aelodau mwyaf  agored i 
niwed ein cymunedau mor bwysig. 

"Rydym am ddarparu mwy o 
gyfleoedd hyfforddi, gan gynnwys 
prentisiaethau, i breswylwyr a 
bydd ffocws allweddol ar fentrau 
cynaliadwyedd a datgarboneiddio 
yn ogystal â phrosiectau i 
wella'r amgylchedd lleol."

Dywedodd y Cynghorydd Mudd 
eu bod hefyd wedi neilltuo cyllid ar 
gyfer prosiectau adfywio allweddol 
fel rhan o becyn buddsoddi 
ehangach i gefnogi datblygiad 
economaidd y ddinas yn y dyfodol. 

MARATHON I DDYCHWELYD YN YR HYDREF

CYNGOR YN PENNU CYLLIDEB 
Y CYNLLUN  
PRESWYLIO’N SEFYDLOG 
I DDINASYDDION YR UE

Mae Casnewydd yn gartref 
i filoedd o ddinasyddion yr 
UE, yr AEE a'r Swistir sy'n 
cyfrannu at ein cymunedau. 

Rydym am i holl ddinasyddion yr 
UE allu parhau i fyw a gweithio yn 
y ddinas a gallu cael gafael ar yr 
holl wasanaethau a budd-daliadau 
y mae ganddynt hawl iddynt.

I aros yn y DU, bydd angen 
i ddinasyddion yr UE a’u 
teuluoedd agos wneud cais i 
Gynllun Preswylio’n Sefydlog i 
Ddinasyddion yr UE. Rhaid gwneud 
ceisiadau cyn 30 Mehefin 2021. 

Mae amrywiaeth o gymorth 
i'ch helpu i gwblhau eich cais ac 
mae cymorth a chyngor ar gael 
mewn amrywiaeth o ieithoedd.

I wneud cais ar-lein ewch i: 
gov.uk/settled-status-
eu-citizens-families

I gael cymorth ewch i  
eusswales.com/cy/

I gael cyngor gan Gyngor Dinas 
Casnewydd, ewch i  
newport.gov.uk/cy/council-
democracy/brexit neu e-bostiwch 
equalities@newport.gov.uk 

CYNNIG GOFAL 
PLANT CYMRU
Mae Cynnig Gofal Plant  
Cymru yn helpu rhieni sy'n 
gweithio gyda chostau 
gofal plant i'w plant tair 
neu bedair oed. 

Y dyddiad cau ar gyfer tymor y 
gwanwyn oedd dechrau’r mis hwn 
ond i wneud cais hwyr neu i gael 
gwybod mwy am y cynllun, ewch i  
newport.gov.uk/cynniggofalplant

www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
www.eusswales.com/cy/
www.newportwalesmarathon.co.uk/marathon-abp-casnewydd-cymru/
www.newport.gov.uk/cynniggofalplant
www.newport.gov.uk
www.newport.gov.uk/cy/council-democracy/brexit.aspx
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Mae gwaith yn mynd rhagddo 
i ledu’r droedffordd yn Corn 
Street ac Upper Dock Street 
dros dro i wella mynediad i 
gerddwyr a gwneud digon 
o le i allu cadw at reolau
cadw pellter cymdeithasol
yng nghanol y ddinas.

Mae hyn yn cynnwys culhau ffyrdd i 
wneud lle ychwanegol i gerddwyr. Felly 
mae Corn Street, Upper Dock Street, 
a Skinner Street bellach yn gweithredu 
gyda system unffordd i gerbydau. 

Fel rhan o'r gwaith hwn, mae mannau 
parcio i bobl anabl ar Upper Dock 
Street yn cael eu symud i leoliadau 
eraill gan gynnwys mannau parcio 
ychwanegol i bobl anabl yn y meysydd 
parcio oddi ar y stryd yng nghanol y 
ddinas fel Emlyn Street a Faulkner Road. 
Ni fydd mannau parcio i bobl anabl 
ar Skinner Street gerllaw yn newid. 

Mae mwy o wybodaeth gan 
gynnwys map o'r system unffordd 
ar gael yn newport.gov.uk/cy/
Transport-Streets/Road-Street-
Maintenance/Roadworks

Ar benwythnos 20 Mawrth, bydd 
tŵr cloc y Ganolfan Ddinesig 
yn cael ei oleuo’n borffor 
i nodi un o ddigwyddiadau 
pwysicaf y degawd.

Mae Cyfrifiad 2021 ar waith yn llawn 
yng Nghasnewydd ac mae llythyrau’n 
cynnwys codau mynediad unigryw 
wedi’u hanfon gydag ymatebion 
eisoes yn cael eu dychwelyd.

 "Bydd cyfrifiad llwyddiannus yn helpu i 
roi'r darlun gorau o anghenion pawb sy'n 
byw yng Nghymru a Lloegr," meddai Iain 
Bell, dirprwy ystadegydd cenedlaethol 
yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

"Mae'n ein helpu i ddeall yr hyn 
sydd ei angen ar ein cymdeithas 
nawr a'r hyn y bydd ein cymdeithas 
yn debygol o’i angen yn y dyfodol. 
Rydym wedi cael ymateb gwych hyd 
yn hyn, gyda chymaint ohonoch yn 
cwblhau'r holiadur ar eich gliniaduron, 
eich ffonau a’ch cyfrifiaduron. 

"Dim ond 10 munud y mae'n ei gymryd 
i gwblhau’r holiadur ar gyfer pob 
unigolyn ac os na allwch fynd ato ar-lein, 
mae fersiwn papur ar gael hefyd. Nawr 
yw'r amser i wneud eich marc ar hanes."

Gan weithredu yn unol â chanllawiau 
diweddaraf y Llywodraeth ar 
Covid-19, bydd swyddogion maes 
yn cael eu defnyddio ledled y wlad 
i gysylltu â'r rhai nad ydynt wedi 
ymateb. Byddant yn cynnig help a 
chyngor i'r rhai sydd eu hangen. 

Byddant hefyd yn atgoffa pobl bod 
angen iddynt ymateb i’r cyfrifiad yn ôl 
y gyfraith. Bydd y canlyniadau ar gael 
o fewn 12 mis, er y bydd cofnodion
personol dan glo am 100 mlynedd, yn
ddiogel ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

I gwblhau eich cyfrifiad, neu 
i gael gwybod sut i gael help, 
ewch i cyfrifiad.gov.uk neu 
ffoniwch 0800 169 2021.

Adeg y cyfrifiad diwethaf

• Roedd 145,736 o bobl yn
byw yng Nghasnewydd, gan
gynnwys 9,211 o fyfyrwyr

• Roedd 829 o bobl
yn gweithio mewn
galwedigaethau

gwasanaeth cwsmeriaid
• Roedd 568 o osodwyr

cynhyrchu a chynnal a
chadw gwaith metel

• Roedd 23 o swyddogion
llongau a hofranlongau

• Roedd mwy na 41,000
o bobl yn defnyddio car

neu fan i yrru i'r gwaith, 
er bod mwy na 5,500 
yn cerdded i'r gwaith 

• Roedd 127 o aelwydydd
gydag wyth neu fwy o bobl

• Dywedodd 376 o bobl
eu bod yn Jedi Knights

DIWRNOD Y CYFRIFIAD YW 21 MAWRTH 

Fis diwethaf dechreuodd 
y Cyngor waith ar ddau 
lwybr teithio llesol 
newydd yn y ddinas. 

Bydd y llwybrau ym Mharc 
Tredegar ac Ynys y Mwnci yn 
ychwanegu at rwydwaith teithio 
llesol presennol y ddinas, gan roi 
mwy o gyfleoedd i breswylwyr 
deithio naill ai ar droed neu ar feic.

Bydd llwybr Parc Tredegar yn 
rhedeg drwy'r parc ac ymlaen drwy'r 
isffordd i gerddwyr i greu cyswllt 
â'r hen gwrs golff ger yr A48. 

Bydd y llwybr hefyd yn defnyddio'r 
un goleuo lefel isel ag sydd wedi'i 
osod ar y llwybr teithio llesol a 
gwblhawyd yn ddiweddar ym Mharc 
Coed Melyn, a gynlluniwyd gan 

ystyried yr amgylchedd ac i leihau 
effeithiau'r goleuadau ar fywyd gwyllt. 

Mae'r gwaith ar ramp Ynys 
y Mwnci yn dechrau yn dilyn 
ymgynghoriad cyhoeddus y llynedd. 

Bydd y llwybr yn cynnwys pont 
heb wahanu newydd i gysylltu 
troedffordd ogleddol y brif  ffordd, 
y man agored a’r ystâd dai fel na 
fydd yn rhaid i bobl ddefnyddio’r 
amrywiol groesfannau ar gyffordd 
y ffordd ddosbarthu ddeheuol.

Bydd hefyd yn rhoi llwybr diogel 
a chynhwysol o lwybr cylchol y 
ddinas ar lan yr afon i’r ardaloedd 
masnachol a phreswyl yn 
Llyswyry yn ogystal â’r cysylltiadau 
newydd ar Corporation Road 
a gafodd eu gosod y llynedd.

GWAITH YN DECHRAU AR 
LWYBRAU TEITHIO LLESOL 
NEWYDD CASNEWYDD

TEITHIO LLESOL 
– DWEUD EICH
DWEUD!

Mae amser o hyd i roi 
eich barn ar sut y gallwn 
wella llwybrau cerdded a 
beicio yng Nghasnewydd.

Rydym wedi cael ymateb gwych 
hyd yma i'n hymgynghoriad 
teithio llesol, ac mae ychydig 
wythnosau ar ôl o hyd os ydych 
am ddweud eich dweud.

Y ffordd hawsaf o rannu eich 
barn yw drwy fynd i'n tudalen we 
ar gyfer ymgynghoriadau yn  
newport.commonplace.is.  

Gallwch roi pin ar y map i 
roi gwybod ymhle yr hoffech  
weld llwybrau newydd neu 
welliannau i lwybrau presennol, 
ac nid oes terfyn ar faint o 
binnau y gallwch eu rhoi.

Fel arall, gallwch ein ffonio ar 
01633 656656 – gofynnwch 
am gael siarad ag aelod 
o'r tîm teithio llesol.

Mae gan breswylwyr tan  
31 Mawrth 2021 i adnewyddu 
trwyddedau parcio i ymwelwyr 
sydd wedi dod i ben. 

Dychwelwch yr hen lyfrynnau gyda'ch 
enw a'ch cyfeiriad drwy'r post i Gyngor 
Dinas Casnewydd, Trwyddedau 
Parcio, Gorsaf Wybodaeth, 
Casnewydd, NP20 4AX.  

Bydd rhai newydd yn cael eu 
creu cyn gynted â phosibl.

TRWYDDEDAU 
NEWYDD 

CORN STREET - 
GWELLIANNAU I 
GERDDWYR

www.cyfrifiad.gov.uk
www.newport.commonplace.is
www.newport.gov.uk/cy/Transport-Streets/Road-Street-Maintenance/Roadworks.aspx
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Aeth Tia i leoliad maeth yn 
2015 pan oedd yn 11 oed - bum 
mlynedd yn ddiweddarach 
mae’r fenyw ifanc anhygoel 
hon yn rhannu ei stori.

“Pan es i ofal maeth am y tro cyntaf, 
roeddwn i mor ofnus y byddai'n beth 
arall y gallai pobl fy nhrin yn wahanol 
amdano! Roedd bod yn berson ifanc 
yn tyfu yng ngofal maeth yn anodd ac 
yn frawychus iawn ar y dechrau ond 
helpodd fi i ddod o hyd i fi fy hun a 
sylweddoli nad oeddwn yn rhywun oedd 
yn gofalu am rywun arall yn unig ac yn 
gorfod poeni am beth roeddwn yn mynd 
i weld wrth ddeffro, dangosodd i mi ei 

fod yn iawn rhoi eich hun yn gyntaf. 

“Pan o’n i’n tyfu, fi oedd y ferch fach 
swil a thawel bob amser a fyddai’n 
dweud ‘na’ wrth bopeth, byddwn yn 
treulio fy holl amser gartref  a dweud 
‘na’ wrth unrhyw gyfle a fyddai’n golygu 
y byddwn o gwmpas llawer o bobl eraill. 

“Bum mlynedd yn ddiweddarach 
ac rwyf  wastad o gwmpas llawer o 
bobl, rwy'n ymwneud â'r theatr gyda 
fy mam faeth sydd wedi rhoi cyfle i 
mi gwrdd â chymaint o bobl newydd 
sydd wedi dod â’m hyder allan ond 
sydd hefyd wedi rhoi'r cyfle i mi ddod 
yn agos iawn gyda fy mam faeth.”

I ddarllen rhagor am stori ysbrydoledig 
Tia neu i gael gwybod sut y gallech 
helpu Maethu Casnewydd trwy roi 
cartref cariadus i blentyn a gwneud 
gwahaniaeth go iawn i fywyd ifanc, 
ewch i newport.gov.uk/cy/Care-
Support/Fostering-and-adoption/
Fostering/Fostering.aspx

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

Fel dewis arall yn lle aros ymlaen 
yn yr ysgol neu fynd i’r coleg, mae’r 
academi yn cynnig amrywiaeth o 
gyrsiau i helpu pobl ifanc i ddatblygu 
gwybodaeth a sgiliau a dod o 
hyd i’w llwybr at gyflogaeth. 

Bydd llawer o bobl ifanc yn dod trwy 
eu drysau a mynd ymlaen i wireddu 
eu llawn botensial. Roedd Liam yn 
ei chael yn anodd yn yr ysgol yn 
academaidd ac yn gymdeithasol ac 
roedd yn ei chael yn anodd ymuno a 
symud ymlaen yn amgylchedd yr ysgol.  

Pan orffennodd yn yr ysgol 
roedd yn gweithio’n achlysurol 
ond teimlai nad oedd yn ffitio i 
mewn ac roedd yn ei chael yn 

anodd.  Aeth at un o’r tiwtoriaid i 
drafod y posibilrwydd o ymuno ag 
Academi Ieuenctid Casnewydd i 
ddatblygu ei sgiliau a’i wybodaeth.  

Pan ymunodd Liam â’r academi am y 
tro cyntaf ymunodd â’r tîm ymgysylltu 
a fyddai’n ei helpu i fagu ei hyder. 
Bu’n gweithio’n agos gyda’i diwtor 
arweiniol a’i hyfforddwr dysgwyr 
i fynd i’r afael â’i iechyd a’i les.   

Wrth i’w hyder dyfu felly hefyd wnaeth 
ei gyflawniadau a’i gymwysterau a 
arweiniodd at symud ymlaen at y 
rhaglen chwaraeon Lefel 1. Yma 
cafodd fwy o wybodaeth a phrofiad 
ymarferol o weithio gyda phobl ifanc 
mewn mathau amrywiol o leoliadau.  

Cefnogodd Liam Academi Ieuenctid 
Casnewydd wrth gyflawni gwahanol 
brosiectau sy’n perthyn i chwaraeon 
a ffitrwydd mewn ysgolion, 
mannau gwaith a’r gymuned.  

Hefyd gwirfoddolodd gyda sefydliadau 
lleol lle y cafodd ei enwebu fel 
gwirfoddolwr y flwyddyn gyda’r 
partner cenedlaethol, Street Games 
- sy’n defnyddio chwaraeon i greu
newid cadarnhaol ym mywydau pobl
ifanc ddifreintiedig ledled y DU.

Bu holl waith Liam yn llwyddiant pan 
gafodd gyflogaeth gyda Chyngor 
Dinas Casnewydd yn gweithio 
gyda’r timau sy’n darparu gofal 
plant i weithwyr allweddol.

Dywedodd ei diwtor;  “Roedd yn braf  
gweld datblygiad personol Liam drwy 
gydol ei gyfnod yn yr academi. Mae 
wedi tyfu’n ddyn ifanc hyderus sy’n 
benderfynol o fod y gorau y gall fod.”

Os ydych yn gwybod am berson ifanc 
a fyddai’n elwa ar gefnogaeth Academi 
Ieuenctid Casnewydd ewch i   
newport.gov.uk/nya i 
gael gwybod rhagor.

HELPU POBL IFANC I GYFLAWNI EU POTENSIAL

STORI TIA

Mae’r cyngor wedi ymrwymo 
i gefnogi  teuluoedd y Lluoedd 
Arfog yng Nghasnewydd 
drwy ei ymrwymiad i 
Gyfamod y Lluoedd Arfog.

Un maes o’r ymrwymiad hwn yw’r 
gwaith a wneir gan y swyddog cyswllt 
ysgolion rhanbarthol sy’n darparu 
cefnogaeth i ddeall profiadau ac 
anghenion plant y Lluoedd Arfog.

Ers dechrau’r pandemig nid yw’r 
gefnogaeth i blant y Lluoedd Arfog 
yng Nghasnewydd wedi dod i 
ben.  Yn ogystal â chynnal sesiynau 
gwirio gydag ysgolion ac ymateb i 
ymholiadau, cafodd sesiynau hyfforddi 
rhithwir eu cyflwyno i ysgolion i 
godi ymwybyddiaeth o brofiadau 
plant y Lluoedd Arfog a’r gefnogaeth 

sydd ei hangen arnynt o bosibl. 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 
y bydd yn ymrwymo i £200,000 
ar gyfer y flwyddyn academaidd 
2020/21 er mwyn cefnogi gwaith 
gyda phlant y Lluoedd Arfog.  Caiff 
hyn ei ddosbarthu i ysgolion gan 
Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion 
Cymru (SSCE Cymru) a Chymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru drwy 
awdurdodau lleol Cymru.

Dros y ddau fis diwethaf  mae gwaith 
wedi’i wneud i gael dealltwriaeth well 
o faint o blant y Lluoedd Arfog sydd
yng Nghasnewydd ac i ba ysgolion
maent yn mynd.  Mae ychydig o dan
gant o blant y Lluoedd Arfog mewn
ysgolion ledled y ddinas ac mae
casglu’r wybodaeth hon yn hanfodol
fel y gellir dyrannu’r cyllid yn briodol.

Yn seiliedig ar anghenion a gofynion 
yr ysgolion, caiff y cyllid e ddefnyddio 
i ddarparu gweithdai rhithwir ar 
ysgrifennu barddoniaeth, areithiau 
neu ganeuon.  Bydd y gweithgareddau 
hyn yn helpu i feithrin  hyder a gwella 
dealltwriaeth o brofiadau plant y 

Lluoedd Arfog. Hefyd caiff gweithdai 
rhithwir ar iechyd, lles  a ffitrwydd 
adeiladu gwydnwch eu cyflwyno i 
blant y Lluoedd Arfog gan y sefydliad 
a redir gan gyn-filwyr, Forces Fitness. 

Mae Cynorthwyo Plant Milwyr 
yn Ysgolion Cymru (SSCE 
Cymru) yn rhaglen Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a 
ariannwyd ar y dechrau gan Gronfa 
Cymorth Addysg y Weinyddiaeth 
Amddiffyn ac a ariannwyd gan 
Lywodraeth Cymru o 2019.  

I gael rhagor o wybodaeth 
ewch i sscecymru.co.uk 

CEFNOGAETH 
BARHAUS I 
BLANT Y LLUOEDD 
ARFOG

Mae dechrau yn yr ysgol  
neu’r feithrinfa yn garreg filltir 
bwysig ym mywyd plentyn. 

Mae’n siŵr o fod yn meddwl tybed sut 
beth fydd hi pan fydd yn cyrraedd a pha 
fath o bethau sy’n digwydd yn ystod y 
diwrnod.  

Mae paratoi plant at y cam nesaf hwn yn 
ffordd wych o dawelu unrhyw bryderon 
sydd ganddynt o bosibl a gwneud y 
profiad yn un i’w fwynhau.  I helpu 
rhieni a gofalwyr mae Llywodraeth 

Cymru wedi llunio canllaw ar sut i 
gefnogi plant orau. Gallwch weld hyn 
drwy wefan y cyngor ar newport.
gov.uk/cy/Schools-Education/
Schools/Apply-for-a-Place/
Admission-to-nursery.aspx Dilynwch ni   

@newportcitycouncil gael y 
diweddariadau diweddaraf 
a thagiwch eich lluniau gan 
ddefnyddio #FyNghasnewydd 
am gyfle i gael eich cynnwys. 

SUT I BARATOI 
EICH PLENTYN 
AR GYFER Y 
FEITHRINFA

DOD Â 
CHASNEWYDD I 
INSTAGRAM 

www.newport.gov.uk/nya
www.newport.gov.uk/cy/Care-Support/Fostering-and-adoption/Fostering/Fostering.aspx
www.sscecymru.co.uk
www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/Schools/Apply-for-a-Place/Admission-to-nursery.aspx
www.newport.gov.uk
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Mae cynllun datblygu lleol 
(CDLl) Casnewydd yn nodi 
lleiniau o dir ar draws y ddinas 
ac yn amlinellu cynigion i siapio 
twf Casnewydd yn y dyfodol.  

Mae’r cynllun presennol yn 
rhedeg tan 2026 a dechreuodd 
gwaith i greu cynllun newydd ar 
gyfer y cyfnod 2021-2036.

Mae’r cynllun yn edrych ar sut y 
dylid defnyddio tir yn y ddinas.  Mae 
hyn yn cynnwys darparu tir ar gyfer 
tai ac adnabod lle y gallwn wella 

mynediad a darparu dewisiadau 
teithio mwy cynaliadwy. Mae hefyd 
yn edrych ar ddefnyddio a diogelu 
parciau a mannau gwyrdd; sicrhau 
bod lle ar gyfer busnesau; yn 
ogystal a diogelu’r amgylchedd.

Daeth yr ymgynghoriad ar baratoi'r 
CDLl nesaf i ben ar 5 Mawrth.  
Canolbwyntiodd hyn ar ddwy 
ddogfen allweddol a oedd yn 
cynnwys adolygiad o’r hyn y mae 
angen i’r cynllun newydd ei ystyried a 
chytuno pryd a sut y bydd ymgysylltu 
yn digwydd yn ystod datblygu’r 

cynllun newydd ar gyfer Casnewydd.  

Mae llawer o gamau wrth greu 
cynllun datblygu, ac rydym ar y 
dechrau ar hyn o bryd.  Y cam 
nesaf fydd cyflwyno’r amserlen 
arfaethedig (Cytundeb Cyflawni) 
i Lywodraeth Cymru i’w 
chymeradwyo ym mis Ebrill. Pan 
gaiff ei chymeradwyo gall y broses 
o greu cynllun newydd ddechrau.

O fis Mehefin ymlaen byddwn yn 
gofyn am gyflwyno safleoedd posibl 
i’w datblygu neu eu hamddiffyn, a 
adwaenir fel safleoedd ymgeisio.  
Dros yr haf bydd ymgysylltiad hefyd 
ar y weledigaeth a’r strategaeth 
ar gyfer y cynllun.  Dyma pan 
ofynnir i sefydliadau rhanddeiliaid 
a chymunedau lleol ddweud eu 
dweud wrth ddatblygu ystod o 
opsiynau ar gyfer y dyfodol; er 
enghraifft, ar gyfer faint o dai a faint 
o dir cyflogaeth y dylid cynllunio.

Byddwn yn cyflwyno ychydig o 
opsiynau a gofynnir i chi ddarparu 
sylwadau ar yr opsiynau hyn, 
neu ar gyfuniad o opsiynau , er 
mwyn gwneud y dewis mwyaf  
priodol ar gyfer Casnewydd.

Mae’r prosesau ymgynghori hyn yn 
gyfle i chi ddysgu mwy am y cynllun a’r 
dyraniadau a’r polisïau a nodir ynddo 
oherwydd eu bod yn effeithio ar 
benderfyniadau cynllunio yn eich ardal 

a chyfeiriad y twf yng Nghasnewydd 
dros y 15 mlynedd nesaf. 

I gael gwybod am yr adolygiad 
a’r CDLl newydd, gan gynnwys 
digwyddiadau ymgynghori 
ac ymgysylltu, ewch i 
newport.gov.uk/cdli

CASGLIADAU 
GWASTRAFF 
GARDD YN 
AILGYCHWYN 

Dechreuodd 
casgliadau biniau 
gwastraff gardd eto 
ddechrau’r mis hwn.  

Yn cael eu casglu bob 
pythefnos, dyma nodyn 
atgoffa o beth gallwn ei 
dderbyn yn eich biniau:

Os gwelwch yn dda… 

• Toriadau gwair
• Toriadau llwyni
• Tociadau prysglwyni

a choed
• Canghennau a

brigau bychan
• Dail a ffrwythau’r

ardd
• Deunydd gwely

anifeiliaid
anwes bach sy’n
llysysyddion

• Planhigion, blodau
wedi’u torri a
chompost potiau 

Dim diolch…

• Plastig
• Pridd, tywarch,

cerrig a rwbel
• Unrhyw wastraff

cartref neu waith
y cartref

• Chwyn niweidiol
e.e. Clymog Japan

• Gwastraff Anifeiliaid
• Cardfwrdd

Dysgwch fwy am ailgylchu yng 
Nghasnewydd, gan gynnwys 
adrodd am gasgliadau a 
fethwyd neu archebu blychau 
a bagiau newydd, ewch i   
newport.gov.uk/ailgylchu 

HELPU I SIAPIO DYFODOL 
CASNEWYDD

Yn ychwanegol at y  
Cynllun Datblygu Lleol,  
mae’r Canllaw Cynllunio 
Atodol (CCA) yn rhoi 
cyfarwyddyd clir ar wahanol 
faterion cynllunio a datblygu.

Bellach rydym yn gofyn am 
eich sylwadau ar dair dogfen 
ddrafft; CCA cynllun blaen siop a 
diwygiadau i CCA tai fforddiadwy 
ac addasiadau i fflatiau presennol.  
Mae’r ymgynghoriad yn 
rhedeg am wyth wythnos o 
4 Chwefror tan 1 Ebrill. 

Dysgwch fwy ar 
newport.gov.uk/cy/
Planning-Housing/
Planning/Planning.aspx

DYWEDWCH 
EICH DWEUD 
AR Y CANLLAW 
CYNLLUNIO ATODOL

Mae tiroedd ysgol a meysydd 
chwarae ledled Casnewydd 
bellach yn ddi-fwg yn dilyn 
cyflwyno cyfreithiau newydd.

Mae'r cyfreithiau, sy'n adeiladu 
ar y gwaharddiad ar ysmygu 
a gyflwynwyd yn 2007, yn 
gwahardd unrhyw un rhag 
ysmygu yn yr ardaloedd hyn, yn 
ogystal â thir ysbytai a mannau 
awyr agored lleoliadau gofal 
dydd a gwarchod plant.

Gallai unrhyw un sy'n torri'r cyfreithiau 
newydd wynebu dirwy o £100.

Hefyd, mae amddiffyniadau mwg ail-
law yn y gweithle yn cael eu hymestyn 
i'r rhai sy'n gweithio yng nghartrefi 
pobl eraill. Bydd hyn yn golygu y 
bydd gweithwyr fel gweithwyr gofal, 
glanhawyr a masnachwyr yn gallu 
gweithio mewn amgylchedd di-fwg.

Bydd rhagor o ddeddfwriaeth yn 
cael ei chyflwyno yn 2022, a fydd yn 

gwahardd ysmygu mewn gwestai 
a thai llety yn ogystal â llety gwyliau 
hunangynhwysol fel bythynnod, 
carafannau ac AirBnB. Bydd 
cyflwyno'r cyfreithiau yn amddiffyn 
mwy o bobl rhag mwg ail-law, yn 
enwedig pobl ifanc, a hefyd yn 
helpu'r rhai sy'n ceisio rhoi'r gorau 
i ysmygu unwaith ac am byth.

Cymru yw'r wlad gyntaf yn y DU i 
wahardd ysmygu yn yr ardaloedd 
hyn, cam a fydd yn dad-normaleiddio 
ysmygu ac yn lleihau'r siawns 
y bydd plant a phobl ifanc yn 
dechrau ysmygu yn y lle cyntaf, gan 
achub bywydau yn y pen draw.

Gall y rhai sy'n chwilio am gymorth i 
roi'r gorau i ysmygu gael mynediad 
i wasanaeth cymorth am ddim y 
GIG yng Nghymru, sef Helpa Fi i 
Stopio, ar 0800 085 2219 neu drwy 
fynd i helpafiistopio.cymru 
am gymorth a chefnogaeth, gan 
gynnwys mynediad at feddyginiaeth 
rhoi'r gorau i ysmygu am ddim.

TIROEDD YSGOL A MEYSYDD 
CHWARAE NAWR YN DDI-FWG 

www.newport.gov.uk/ailgylchu
www.newport.gov.uk/cdli
www.newport.gov.uk/cy/Planning-Housing/Planning/Planning.aspx
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Mae cysylltwyr cymunedol 
yn gweithio gydag unigolion, 
grwpiau a sefydliadau ar  
draws ardal Casnewydd i 
ddarparu gwybodaeth a 
chyngor am y cymorth sydd  
ar gael, eich helpu i ddod o  
hyd i weithgareddau lleol 
a chwrdd â mwy o bobl 
yn eich cymuned.

Er nad yw mathau traddodiadol 
o gymdeithasu yn bosibl ar hyn o
bryd, mae cysylltwyr cymunedol 
wedi dod o hyd i amrywiaeth o 
grwpiau ar-lein i chi eu mwynhau 
yng nghysur eich cartref eich hun. 

O gelf  a chrefft i sgyrsiau chwaraeon, 
gallwch ddod o hyd i amrywiaeth 
o ffyrdd newydd i gymdeithasu yn
newport.gov.uk/grwpiauarlein

Mae gwasanaethau  
cymorth i bobl sy'n profi trais 
neu gam-drin domestig neu 
rywiol wedi parhau i weithredu 
yng Nghasnewydd er gwaethaf 
y pandemig. 

Gall Byw Heb Ofn roi 
help a chyngor i:

• unrhyw un sy’n profi
cam-drin domestig

• unrhyw un sy'n adnabod rhywun
sydd angen help e.e. ffrind, aelod
o’r teulu neu gydweithiwr

• ymarferwyr sy’n ceisio cyngor
proffesiynol.

Mae pob sgwrs gyda Byw Heb 
Ofn yn gyfrinachol ac yn cael eu 
cynnal gan staff sy'n brofiadol 
iawn ac wedi'u hyfforddi'n llawn. 
Cysylltwch â chynghorwyr Byw 
Heb Ofn yn rhad ac am ddim 
dros y ffôn neu drwy sgwrs ar-
lein, neges destun neu e-bost.

Mae'r llinell gymorth –  
0800 8010 800 – yn gweithredu 24 
awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 
am gyngor a chymorth am ddim 
neu i siarad am eich opsiynau.

Y mis diwethaf, rhoddodd 
cabinet y cyngor ei gefnogaeth 
i symud ymlaen i’r cam nesaf 
â chynnig i greu canolfan 
hamdden a llesiant newydd.

Yn ogystal â chreu cyfleusterau 
hamdden o ansawdd uchel ar safle 
glan afon allweddol yng nghanol y 
ddinas, mae'r cynlluniau'n cynnwys 
creu campws newydd ar gyfer Coleg 
Gwent yn lle Canolfan Casnewydd.

Ystyriodd y Cabinet ganlyniadau 
ymgynghoriad ar y cynigion a 
gynhaliwyd ym mis Rhagfyr a mis 
Ionawr. Ymatebodd dros 1,000 o 
bobl gyda barn bron yn gyfartal o ran 
y cyfuniad o gyfleusterau a ffefrir ar 
gyfer y ganolfan hamdden newydd.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas 

Casnewydd, y Cynghorydd Jane 
Mudd: "Roedd yn wych cael nifer mor 
fawr o ymatebion i'r ymgynghoriad 
a fydd yn helpu i lywio'r datblygiad 
newydd cyffrous hwn i'n trigolion.

"Gallwn nawr symud i gam nesaf  y 
prosiect a fydd yn golygu mireinio a 
chwblhau'r dyluniadau a'r cyfleusterau 
manwl er mwyn darparu profiad 
gwych i'r rhai sy'n defnyddio'r 
ganolfan. Bydd yn rhan allweddol o'n 
blaenoriaeth i wella iechyd a llesiant."

Bydd rhagor o ymgynghori ac 
ymgysylltu â phreswylwyr a 
rhanddeiliaid eraill wrth i'r prosiect 
ddatblygu. Bydd hyn yn cynnwys cyfle 
i roi sylwadau ar gais cynllunio llawn.

Byddai canolfan hamdden a 
llesiant newydd arfaethedig yn 

cynnwys pwll, stiwdio ffitrwydd ac 
ardaloedd iechyd a lles yn ogystal â 
chyfleusterau newid modern a chaffi.

Byddai hyn yn galluogi Coleg 
Gwent i ddefnyddio safle segur 
Canolfan Casnewydd i adeiladu 
campws addysg bellach gwerth 
£90m gan greu Cwr Gwybodaeth 
Casnewydd a dod â channoedd o 
fyfyrwyr a staff i ganol y ddinas

Bydd y ganolfan hamdden 
newydd yn cael ei hadeiladu at 
safonau rhagoriaeth BREAM, gyda 
chynaliadwyedd a diogelu at y 
dyfodol yn egwyddorion craidd. 
Ynghyd â'r campws newydd, 
gwelliannau i Usk Way a'r cysylltedd 
teithio llesol, bydd hyn yn creu 
lle o ansawdd uchel ac ardal o 
wyrddni yng nghanol y ddinas.

Y CAM NESAF AR GYFER 
CANOLFAN HAMDDEN NEWYDD

Ar adeg mynd i'r wasg, 
y disgwyl oedd y byddai 
etholiadau Cynulliad Cymru 
a Chomisiynydd Heddlu a 
Throseddu Gwent yn cael eu 
cynnal ar 6 Mai. 

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, 
gan gynnwys manylion am sut 
y gall pobl bleidleisio, ewch i 
newport.gov.uk/elections

Mae pob ymdrech yn cael ei gwneud 
i sicrhau bod pleidleiswyr yn gallu 
defnyddio gorsafoedd pleidleisio'n 
ddiogel. Hoffem glywed gan unrhyw 
un sydd â diddordeb gweithio mewn 
gorsaf bleidleisio i atgoffa etholwyr o'r 
canllawiau "wyneb, pellter, dwylo" neu 
i ymuno â rhestr staffio wrth gefn.

ETHOLIADAU 
MIS MAI

BYW HEB OFN 

CYLCHLYTHYR 
E-BOST I
BRESWYLWYR

Bydd ein cylchlythyr 
e-bost i breswylwyr 
yn dod yn fuan.

I gael y newyddion a'r wybodaeth 
ddiweddaraf gan Gyngor Dinas 
Casnewydd, tanysgrifiwch i'n 
rhestr bostio yn: newport.
gov.uk/tanysgrifiwch

Gwnaed gwelliannau i lôn yn 
Sain Silian yn gynharach eleni 
yn dilyn cwynion am dipio 
anghyfreithlon ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol.

Mae swyddogion y cyngor wedi bod 
yn gweithio gyda'r tirfeddianwyr i 
rwystro mynediad i dir preifat yn 
Morden Lane sy'n rhedeg o Caerleon 
Road i York Road yn Sain Silian. 

Y gobaith oedd y byddai sicrhau'r ardal 
hon yn cael effaith gadarnhaol ac yn 
diogelu'r gymuned rhag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol pellach. 

Dywedodd y Cynghorydd Ray 
Truman, yr Aelod Cabinet dros 

drwyddedu a rheoleiddio: 
"Nid yw pobl sy'n taflu gwastraff  yn 
hunanol yn ystyried aelodau eraill o'r 
gymuned na'r amgylchedd o gwbl.

"Yn ogystal â'r gost ariannol i'r 
tirfeddiannwr a'r cyngor, bu’n rhaid 
defnyddio adnoddau gwerthfawr 
ein swyddogion amgylcheddol i fynd 
i’r afael â’r achos hwn ar adeg pan 
fônt hefyd yn delio â dyletswyddau 
rheoleiddio ychwanegol sylweddol 
o ganlyniad i'r pandemig.

"Mae'n dangos, er gwaethaf  y 
gwaith ychwanegol y mae'n rhaid 
iddynt ei wneud ar hyn o bryd, eu 
bod yn dal i wneud gwaith hanfodol 
i ddiogelu ein cymunedau.  Hoffwn 
ddiolch iddynt am eu hymroddiad."

GWELLIANNAU I 
MORDEN LANE 

CYSYLLTWYR 
CYMUNEDOL

 

 

Yng Nghymru, mae hawl 
i wladolion tramor sy'n 
preswylio'n gyfreithlon 
bleidleisio – felly gwnewch yn 
siŵr eich bod wedi cofrestru  
a defnyddiwch eich pleidlais 

yn etholiadau Cynulliad 
Cymru/Senedd Cymru sydd 
i'w cynnal ym mis Mai eleni.

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

DEFNYDDIWCH 
EICH PLEIDLAIS!

www.newport.gov.uk/elections
www.newport.gov.uk/elections
www.newport.gov.uk/grwpiauarlein
www.newport.gov.uk
www.newport.gov.uk/en/Council-Democracy/Email-newsletter-sign-up.aspx



