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Yn ôl ym mis Mawrth 
lansiodd y cyngor gerbyd 
casglu sbwriel cynt 
af Cymru sy'n cael ei 
bweru gan drydan.

Mae’r cerbyd yn cael ddefnyddio 
ar lwybrau casglu gwastraff ledled 
y ddinas, ond yn benodol bydd yn 
gwasanaethu ardaloedd fel Caerllion 
y mae'r cyngor wedi'u dynodi'n 
flaenoriaethau o ran lleihau allyriadau 
i helpu i wella lefelau ansawdd aer. 

Prynwyd y cerbyd â chymorth 
Llywodraeth Cymru, a roddodd 
gyllid grant ar gyfer hanner y gost 
drwy eu Cronfa Economi Gylchol, 
gyda'r cyngor yn talu'r hanner arall.

Bydd y cerbyd yn lleihau allyriadau 
carbon gan tua 25-35 tunnell y 
flwyddyn o'i gymharu â cherbyd 
safonol, nad yw'n defnyddio trydan. 

Ar hyn o bryd, mae cyngor 
Casnewydd yn gweithio tuag at yr 
uchelgais o fod yn sefydliad carbon 
niwtral erbyn 2030, y mae rhan ohono 
yn cynnwys cyfnewid ein cerbydau 
presennol â dewisiadau ecogyfeillgar.

Dywedodd y Cynghorydd Roger 
Jeavons, dirprwy arweinydd y 
cyngor: "Rwyf  wrth fy modd mai 
Casnewydd yw'r awdurdod lleol 
cyntaf  yn y wlad i lansio cerbyd 
casglu gwastraff  trydan.

"Mae'r lansiad hwn yn dangos ein 
hymrwymiad fel cyngor i wella 
amgylchedd a chymwysterau 
gwyrdd ein dinas, ac rwy'n edrych 
ymlaen at ein gweld yn rhoi camau 
pellach ar waith i ddatgarboneiddio 
ein fflyd a gwneud Casnewydd 
yn lle gwyrddach i fyw ynddo."

Ychwanegodd y Cynghorydd Deb 
Davies, Aelod y Cabinet dros 
Ddatblygu Cynaliadwy: "Bydd y 
cerbyd cynaliadwy hwn nid yn unig 
yn ein helpu i gyflawni ein nod o 
fod yn sefydliad carbon niwtral, 
ond bydd hefyd o fudd i lawer o'n 
trigolion drwy leihau allyriadau a 
gwella ansawdd aer yn eu wardiau.

"Mae cyflawni camau fel hyn yn 
sicrhau manteision cynaliadwy 
ledled y ddinas, ac yn cael effaith 
gadarnhaol ar genedlaethau'r 
presennol a'r dyfodol."
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Ar hyn o bryd mae'r cyngor yn 
gwneud gwaith i osod pwyntiau 
gwefru cerbydau trydan mewn 
tri safle arall yn y ddinas. 

Bydd y pwyntiau gwefru newydd yn 
y meysydd parcio yn y Pedwar Loc ar 
Ddeg, Pye Corner a Pharc Tredegar. 

Ar hyn o bryd mae tua 3000 o 

aelwydydd yn y ddinas yn byw o 
fewn pum munud i bwynt gwefru 
cyhoeddus, a thrwy osod y 
pwyntiau newydd mewn safleoedd 
cymunedol amlwg, mae'r cyngor 
yn ymestyn y mynediad hwn i 
gannoedd mwy o aelwydydd. 

Mae'r cyngor yn gweithio'n galed 
i wella’r seilwaith gwefru gwyrdd 

a thrydan ledled y ddinas, a 
bydd yn gosod pwyntiau gwefru 
ychwanegol dros y flwyddyn nesaf.

I gael gwybod mwy am bwyntiau 
gwefru cerbydau trydan, ac i ddod o 
hyd i'ch pwynt agosaf, ewch i 
newport.gov.uk/cy/Transport-
Streets/Electric-vehicle-
charge-points.aspx

 
Mae prosiect i ddatblygu  
cynllun ynni hirdymor ar gyfer  
y ddinas gyfan yn cael ei dreialu  
yng Nghasnewydd.   
 
Mae prosiect y Cynllun Ynni Ardal Leol 
yn fenter gan Lywodraeth Cymru a 
fydd yn gofyn i awdurdodau lleol lunio 
cynllun yn nodi sut y gall eu hardal 
ddiwallu ei hanghenion ynni drwy 
ffynonellau adnewyddadwy a di-garbon.

Bydd y cynllun yn asesu'r systemau 
ynni presennol, ac yn nodi camau 
ymarferol a gweledigaeth hirdymor 
tuag at greu system ynni ddi-garbon 
ar gyfer y ddinas erbyn 2050.  

Mae'r symudiad hwn tuag at system 
ynni di-garbon yn unol ag:

• ymdrechion y cyngor i 
ddod yn sefydliad carbon 
niwtral erbyn 2030 

• gwaith llywodraeth Cymru i 
leihau'n sylweddol yr allyriadau 
carbon a geir yng Nghymru, ac

• ymrwymiad llywodraeth y DU i 
wneud y DU yn garbon niwtral 
erbyn 2050 

Ardaloedd bwrdeistref  sirol Casnewydd 
a Chonwy a ddewiswyd gan Lywodraeth 
Cymru i dreialu’r prosiect, gyda 
chynlluniau i ddefnyddio’r hyn a ddysgir 
o'r treialau ledled Cymru, gan gynnwys o 
ran darparu'r seilwaith grid ynni hirdymor 
a gynllunnir i ddiwallu anghenion lleoedd 
yn hytrach na datblygiadau unigol.

Bydd preswylwyr a rhanddeiliaid yn cael 
cyfle i helpu i lunio'r cynllun yn ystod y 
cyfnodau ymgynghori, a bydd manylion 
yn cael eu cyhoeddi maes o law. 

LANSIO CERBYD CASGLU GWASTRAFF TRYDAN   

CYFLEUSTERAU 
GWEFRU CERBYDAU 
TRYDAN MEWN TRI 
SAFLE NEWYDD

http://newport.gov.uk/cy/Transport-Streets/Electric-vehicle-charge-points.aspx
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Mae darpariaeth hybiau 
cymdogaeth Casnewydd 
yn siop un stop sy'n rhoi 
mynediad hawdd i breswylwyr 
at wasanaethau hanfodol 
yn eu cymuned leol.  

Mae'r dull cydgysylltiedig hwn yn 
cynnig amrywiaeth o wasanaethau i 
deuluoedd ac unigolion - gan gynnwys 
helpu gyda mynediad at ofal plant, 
cymorth gyda thai, dysgu cymunedol 
a llyfrgelloedd, a chymorth i 
chwilio am waith a hyfforddiant.

Mae'r timau yn y canolfannau 
yn cynnig gwasanaeth cynghori 
yn y gymuned sy'n gweithio i 
gynyddu cyflogadwyedd pobl nad 
ydynt mewn cyflogaeth, addysg 
na hyfforddiant ac sy'n wynebu 
rhwystrau cymhleth i gyflogaeth.  

Mae'r cymorth a roddir drwy 
nifer o fentrau cenedlaethol 
ar gyfer gwahanol grwpiau 
oedran yn cynnwys:

• Mentora un i un;
• Mynediad at ystod eang o 

gyfleoedd hyfforddi, profiad 
gwaith a gwirfoddoli;

• Hyfforddiant ar gyfer 
cymwysterau penodol;

• Sgiliau cyflogadwyedd, gan 
gynnwys diweddaru CV, ceisiadau 
am swyddi a pharatoi cyfweliadau;

• Magu hyder;
• Cymorth a chyngor gyda theithio, 

gofal plant neu gyfrifoldebau gofalu;
• Canllawiau a chymorth i gael 

mynediad i'r rhyngrwyd ar gyfer 
ceisiadau am swyddi ar-lein;

• Help i ddod o hyd i 
gyfleoedd gwaith addas.

DYFARNU CYLLID LLYWODRAETH CYMRU AR GYFER CANOLFAN HAMDDEN

CRWYDRWCH 
DDINAS 
CASNEWYDD Y TU 
HWNT I GARREG 
EICH DRWS

Mae cerdded yn dda ar 
gyfer lles corfforol ac 
emosiynol ac mae wedi 
bod yn achubiaeth yn ystod 
pandemig y coronafeirws, 
gan helpu pobl i gadw'n 
heini ac wedi'u cysylltu.

Mae mis Mai yn nodi mis cerdded 
cenedlaethol - menter yn y DU 
i gael pobl i gerdded mwy.

P'un a ydych am grwydro’ch ardal 
leol neu fynd ymhellach i ffwrdd, 
mae digon i'w weld a'i fwynhau ym 
mharciau hardd, mannau agored a 
chefn gwlad bendigedig Casnewydd 
sy'n amgylchynu'r ddinas - gan 
gynnwys teithiau cerdded bywyd 
gwyllt, teithiau cerdded arfordirol 
a theithiau cerdded cefn gwlad.  

Ble byddwch yn 
cerdded nesaf?

I gael eich ysbrydoli a syniadau 
am deithiau awyr agored ewch i 
newport.gov.uk/cerdded 

Mae Cyngor Dinas 
Casnewydd wedi llwyddo 
i sicrhau £7 miliwn o 
gyllid Trawsnewid Trefi 
Llywodraeth Cymru tuag 
at ganolfan hamdden a lles 
newydd yng nghanol y ddinas.

Ar safle glan yr afon, bydd y 
ganolfan bwrpasol newydd 
yn cynnig cyfleusterau o'r 
radd flaenaf  i breswylwyr.

Bydd hefyd yn paratoi'r ffordd ar 
gyfer ailddatblygu safle presennol 
Canolfan Casnewydd i ddarparu 
cyfleuster addysg bellach 

newydd sbon i Goleg Gwent, a 
ddarperir o dan Raglen Ysgolion 
a Cholegau'r 21ain Ganrif.

Dywedodd Arweinydd Cyngor 
Dinas Casnewydd, y Cynghorydd 
Jane Mudd: "Gyda'i gilydd 
mae'r ganolfan a'r campws yn 
cynrychioli buddsoddiad gwerth 
miliynau o bunnoedd yng nghanol 
y ddinas. Yn ogystal â gwella 
bywydau pobl yn y ddinas, bydd 
manteision economaidd ac adfywio 
ehangach i'r datblygiadau."

Mae’r cynigion a dyluniadau 
terfynol bellach ar waith cyn 

cyflwyno’r cais cynllunio llawn a 
ddisgwylir yn ddiweddarach eleni.

 

HYBIAU CYMUNEDOL - YN CYNNIG 
MYNEDIAD HAWDD AT WASANAETHAU 

I gael rhagor o wybodaeth 
ac i gael gafael ar gyngor 
a chymorth, mae'r hybiau 
wedi'u lleoli ar draws y 
ddinas a gellir eu gweld 
yn y lleoliadau canlynol:

• Yr Hyb Canolog 
Wedi'i leoli yng Nghanolfan 
Mileniwm Pilgwenlli gyda 
changhennau yn Hen Lyfrgell 
Pilgwenlli, Sea Breeze a Stow Hill  
08081 963482 
CentralHub@newport.gov.uk

• Hyb y Gogledd  
Wedi'i leoli ym Metws gyda 
changhennau ym Malpas a 
Shaftesbury  
08081 963482  
NorthHub@newport.gov.uk 

• Hyb y Dwyrain 
Wedi'i leoli yng Nghanolfan 
Gymunedol Ringland mae’n 
cynnwys Alway, Dwyrain 
Casnewydd (Parc Moorland), 
Canolfan Somerton Hope a 
Chanolfan Beaufort yn  
St. Julian's.  
EastHub@newport.gov.uk

• Hyb y Gorllewin 
Wedi'i leoli yng Nghanolfan 
Gymunedol Maesglas 
gyda changhennau yng 
nghanolfannau’r Gaer a Dyffryn.  
08081 963482  
WestHub@newport.gov.uk

https://www.newport.gov.uk/cy/Leisure-Tourism/Activities/Walking.aspx
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Mae cwmnïau wedi 
rhoi cyfarpar TG i bobl 
ifanc y ddinas i'w helpu 
gyda'u gwaith ysgol.

Rhoddodd Microsmith 15 
gliniadur i blant mewn cartrefi 
preswyl ac mewn gofal maeth ac 
fe roddodd Wastesavers iPads. 
Derbyniwyd 10 gliniadur arall yn 
rhan o brosiect Rhoddi TG.

Dywedodd y Cynghorydd Paul 
Cockeram, Aelod Cabinet 
Cyngor Dinas Casnewydd dros 
wasanaethau cymdeithasol: 
“Hoffwn ddiolch yn fawr i'r holl 
gwmnïau am eu haelioni. Roedd y 

bobl ifanc wrth eu bodd yn derbyn 
yr offer a fydd yn eu helpu gyda'u 
gwaith ysgol hyd yn oed ar ôl iddynt 
ddychwelyd i'r ystafell ddosbarth.

"Hoffwn ddiolch 
hefyd i'r Cynghorydd 
Jason Hughes am ei 
gymorth i gael rhai 
o'r gliniaduron ac i'r 
cydlynydd addysg 
Wendy Hoskins yn y 
tîm gofal cymdeithasol 
am ei gwaith gyda 
Rhoddi TG a'i 
hymrwymiad i sicrhau 
bod y bobl ifanc yn 
cyflawni eu potensial.

"Ein nod yw cefnogi eu 
dyheadau, gan gynnwys mynd 
i'r brifysgol, ac mae hyn yn rhoi 
sylfaen dda iddynt lwyddo."

DIOLCH I RODDWYR AM 
GYFARPAR TG I BLANT

DIWEDDARIAD 
ADFER ARCÊD Y 
FARCHNAD 

Gall plant a phobl ifanc yng 
Nghasnewydd sy'n gofalu am 
rieni neu frodyr a chwiorydd sâl 
neu anabl ddefnyddio cerdyn 
adnabod newydd erbyn hyn.

Roedd gofalwyr ifanc, gyda chefnogaeth 
Barnardo's Cymru, ymhlith y rhai 
cyntaf i allu defnyddio'r cardiau i 
dynnu sylw athrawon, gweithwyr 
meddygol proffesiynol a manwerthwyr 
at eu rôl gofalu. Yn ôl Barnardo's, yn 
aml nid oes llawer o sylw ar waith 
llawer o Ofalwyr Ifanc wrth gefnogi 
perthnasau, er gwaethaf yr effaith y 
gall ei chael ar eu haddysg, eu hiechyd 
meddwl a'u bywyd cymdeithasol. 

Mae'r elusen yn trefnu gweithgareddau 
cymdeithasol a chwaraeon i roi seibiant 
i ofalwyr ifanc o'u cyfrifoldebau ac 
mae hefyd yn eu helpu i ymdopi â'r 
gofynion ychwanegol sydd arnynt.

Mae gofalwyr ifanc Casnewydd wedi 
bod yn cymryd rhan yn y cynllun cerdyn 
o'r dechrau, yn dylunio'r gwaith celf a 
helpu i drefnu lansiad swyddogol ar-lein 
gydag uwch wleidyddion o Gyngor 
Dinas Casnewydd a chwaraewyr o 
Glwb Pêl-droed Sir Casnewydd. 

Mae Sian Harris, sy’n 16 oed, yn helpu 
i ofalu am ei brawd hŷn sy'n dioddef o 
gyflyrau iechyd amrywiol gan gynnwys 
parlys yr ymennydd. "Bydd cael cerdyn 
adnabod gofalwyr ifanc yn fy helpu yn 
yr ysgol," dywedodd hi. "Weithiau gallai 
fod angen i fi gymryd galwad ffôn neu 
efallai adael yn gynnar oherwydd fy rôl 
gofalu. Ar adegau dw i'n ei chael hi'n 
anodd cwblhau gwaith cartref  gan fy 
mod yn rhy brysur neu ofidus. Bydd cael 
cerdyn adnabod yn helpu athrawon i 
ddeall a chydnabod fy rôl gofalu i roi 
mwy o gefnogaeth i fi yn yr ysgol."

Mae Ellie-May Glover, sy'n 15 oed, yn 
gofalu am ei mam sy'n dioddef gyda 
Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint, 
asthma a diabetes a'i mam-gu sydd 
ag osteoarthritis a diabetes. 

Dywedodd Ellie: “Bydd y cardiau 
adnabod yn gwneud gwahaniaeth 
mawr i fi a gofalwyr ifanc eraill. Bydd 
yn helpu athrawon i ddeall fy mod yn 
ofalwr ifanc ac os bydda i’n cynhyrfu 
neu'n poeni yn yr ysgol, galla i ddangos 
y cerdyn iddyn nhw. Gall cael y cerdyn 
adnabod helpu mewn siopau neu 
fferyllfeydd. Bydd yn helpu pobl i 
ddeall beth rydyn ni’n ei wneud."

Mae gobaith hefyd y bydd siopau 
a chanolfannau hamdden lleol yn 
rhoi gostyngiadau i'r cannoedd 
o ofalwyr ifanc y disgwylir iddynt 
elwa ar draws Casnewydd.

GOFALWYR IFANC I ELWA O GARDIAU ADNABOD 
NEWYDD Y GWNAETHANT HELPU I'W DYLUNIO   

Mae gwaith adfer yn 
parhau yn Arcêd Marchnad 
Casnewydd, gyda'r prosiect 
ar y trywydd iawn i'w 
gwblhau yn yr haf. 

Mae'r prosiect, a ariennir drwy 
Gronfa Dreftadaeth y Loteri 
Genedlaethol, wedi cyflawni 
nifer o gerrig milltir allweddol 
yn ddiweddar, gan gynnwys 
cwblhau gwaith ar y bont 
ganolog a'r canopi gwydr. 

Fel rhan o ymgysylltiad parhaus 
y prosiect â'r cyhoedd, rydyn 
ni’n annog trigolion i rannu 
eu hatgofion a'u meddyliau 

ar ddyfodol yr arcêd drwy 
arolwg ar-lein newydd.

Bydd yr arolwg, sydd ar gael 
drwy'r ddolen isod, yn cymryd 
tua deng munud i'w gwblhau, a 
bydd yn helpu tîm y prosiect i greu 
darlun o'r hyn y mae'r Arcêd yn  
ei olygu i chi.  
newport.gov.uk/arcedmarchnad

Mae tîm y prosiect hefyd wedi creu 
partneriaeth â Chyngor Ieuenctid 
Casnewydd i lansio cystadleuaeth 
ddylunio sy'n agored i blant a 
phobl ifanc rhwng 7 ac 16 oed, i 
ddylunio uned a fydd yn ychwanegu 
at ffocws 'rhaid gweld' yr Arcêd 
fel rhan o'r prosiect adfywio.

Rhaid i bob ymgeisydd ddewis 
1 categori ar gyfer ei gais (er 
y gallwch ymgeisio gymaint o 
weithiau ag yr hoffech):

1. Ffantasi  – Nid yw arian yn 
broblem, ewch amdani, meddyliwch 
Willy Wonka X NASA. Beth bynnag 
y byddech am i'ch lle delfrydol yng 

Nghasnewydd fod, dywedwch 
wrthym drwy eich dyluniad.

2. Realiti  – Gofod y gellid ei greu, 
boed y siop sglefrfyrddio orau yn 
y byd, campfa, neu’r lle gorau i 
ymgynnull ar gyfer pobl ifanc.

Bydd dwy wobr o dalebau rhodd 
gwerth £100 ar gyfer y stryd fawr 
y gellir eu cyfnewid mewn llawer 
o leoliadau ar y stryd fawr, un 
ar gyfer dysgwyr cynradd ac un 
wobr i ddisgyblion uwchradd.

Am ragor o fanylion neu i gael ffurflen 
gais i ymgeisio, e-bostiwch  hello@
newportyouthcouncil.org.uk.

CYSTADLEUAETH

https://www.newport.gov.uk/cy/About-Newport/Regeneration/Market-Arcade.aspx
mailto:hello@newportyouthcouncil.org.uk


Roedd Cyngor Dinas 
Casnewydd yn falch iawn o 
gyhoeddi partneriaeth newydd 
gyda Dreigiau'r ddinas i nodi 
Pythefnos Gofal Maeth a 
ddechreuodd ar 10 Mai.

Yn ystod tymor 2021/22, bydd 
baner yn hyrwyddo Maethu 
Casnewydd y cyngor yn cael ei 
harddangos yn Rodney Parade.

A bydd y Dreigiau hefyd yn cyfrannu 
tocynnau i gemau, y gall ein gofalwyr 
maeth a'u teuluoedd eu defnyddio.

Dywedodd y Cynghorydd Paul 
Cockeram, Aelod Cabinet y Cyngor 
dros Wasanaethau Cymdeithasol:  
“Rydyn ni eisiau i bobl ymuno â thîm 
Maeth Casnewydd a'n rhwydwaith 
anhygoel o ofalwyr i roi cartref  

diogel a hapus i blant Casnewydd.

"Mae gennym ofalwyr o ystod eang 
o gefndiroedd sy'n rhannu ein nod 
gyffredin – sef  rhoi plant a phobl 
ifanc wrth galon eu bywydau. 
Mae llawer o wahanol fathau o 
ofal maeth ac mae'r tîm yn hapus 
i drafod yr opsiynau i gyd gydag 
unrhyw un sydd â diddordeb.

"Mae amrywiaeth fawr o fuddion 
ar gael i'n gofalwyr maeth gan 
gynnwys hyfforddiant a lwfansau 
ond rydym hefyd yn falch o'r 
cymorth ymroddgar mae ein 
gweithwyr cymdeithasol proffesiynol 
yn ei roi i'r gofalwyr a'r plant.

"Mae paru â'r Dreigiau yn rhoi cyfle 
gwych i ni godi ymwybyddiaeth 
ymhlith nid yn unig eu cefnogwyr 

ond hefyd ymhlith defnyddwyr 
eraill Rodney Parade.

"Ond does dim rhaid i unrhyw un 
sydd â diddordeb mewn maethu 
aros i'r tymor rygbi ddechrau. Gall 
ein tîm cyfeillgar ateb eich holl 
gwestiynau a siarad â chi am y  
broses o ddod yn un o'n gofalwyr 
maeth gwerthfawr. Felly codwch 
y ffôn neu ewch i'r wefan i gael 
gwybod sut y gallwch chi wneud 
gwahaniaeth i fywyd plentyn,"

Ewch i newport.gov.uk/
maethu neu ffoniwch 01633 
210272 i gael gwybod mwy 
am faethu gyda’r cyngor.
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DIGWYDDIAD AR-LEIN I DRAFOD 
HANES Y BONT GLUDO

 GWAITH TÎM YN ALLWEDDOL I FAETHU CASNEWYDD

 
 
Mae 24 o grwpiau a 
phrosiectau cymunedol  
wedi elwa ar gyfran o  
£103,000 o gyllid diolch 
i brosiect cyllidebu 
cyfranogol diweddar.

Sefydlwyd y prosiect, Ein Llais, Ein 
Dewis, Ein Casnewydd, i helpu 
cymunedau lleol yng Nghasnewydd 
gydag ymdrechion adfer Covid-19.

Derbyniodd y prosiect dros 
80 o geisiadau am grantiau, a 
chynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd 
ddiwedd mis Mawrth lle gallai 
trigolion lleol glywed gan 
bob ymgeisydd a phleidleisio 
dros eu ffefrynnau. 

Ymhlith y rhai a fidiodd yn 
llwyddiannus i'r gronfa, roedd:

• prosiect sy'n cael ei redeg 
gan mosg Shahporan i 
gefnogi iechyd meddwl a 
lles ymhlith oedolion yn y 
gymuned Bangladeshaidd;

• Rhieni dros newid, grŵp 
cymorth i rieni a gofalwyr 
pobl ifanc anabl;

• Banc Dillad Babis Bundles 
a Birth Support, fydd 
yn dechrau cynllun 
cyfeillio a chymorth;

• prosiect cynhwysiant 

digidol sy'n pontio'r 
cenedlaethau ac sy'n cael 
ei redeg gan RCV UK, a;

• Pobl yn Gyntaf 
Casnewydd, fydd 
yn sefydlu porthol 
gwybodaeth i ddarparu 
gwybodaeth am 
anableddau dysgu i 
helpu sefydliadau lleol 
i gynnig gwasanaethau 
mwy cynhwysol. 

 
Darparwyd cyllid ar gyfer y 
prosiect gan Fwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan, gyda chymorth 
ar gyfer y prosesau ymgeisio 
ac ymgysylltu wedi ei ddarparu 
gan dîm partneriaeth, polisi a 
chyfranogiad y cyngor a Mutual 
Gain, cwmni sydd â phrofiad o 
ddod â digwyddiadau cyllidebu 
cyfranogol ynghyd ledled y DU.

 
Mae Mis Mai yn Fis Hanes 
Lleol a Chymunedol ac 
mae Casnewydd yn llawn 
hanes, yn dyddio'n ôl i 
anheddiad Celtaidd 2,000 
o flynyddoedd yn ôl.  

Mae llyfrgelloedd Casnewydd yn 
cynnig amrywiaeth o wasanaethau 
i'ch helpu i ddechrau olrhain eich 
coeden deuluol neu ymchwilio i 
hanes Casnewydd a'ch cymuned leol.    

Mae Ancestry.com wedi caniatáu 
i lyfrgelloedd gynnig mynediad am 
ddim i'r Ancestry Library Edition 
gan bobl sydd wedi cofrestru gyda 
llyfrgell.  
 
Y cyfan sydd ei angen arnoch 

i fewngofnodi yw eich cerdyn 
aelodaeth llyfrgell.

Mae gan Lyfrgell Gyfeirio Casnewydd 
nifer o adnoddau a fydd ar gael pan 
fydd yn ddiogel ailagor, gan gynnwys;  
Ffurflenni Cyfrifiad ar gyfer Sir Fynwy, 
1841-1911 (gyda mynegeion stryd); 
llyfrau pleidleisio o 1714 a chofrestri 
etholiadol o 1830; Cyfeiriaduron 
lleol o ganol y 18fed ganrif  hyd at y 
1970au; mapiau a phapurau newydd; 
adnoddau Cymdeithas Hanes 
Teulu Gwent; rholiau anrhydedd 
milwrol; ynghyd â detholiad mawr 
o ganllawiau hanes teuluol. 

 
Ddim yn aelod o'r llyfrgell?  
Ymunwch â Llyfrgelloedd  
Casnewydd ar-lein yn  
newport.gov.uk/llyfrgelloedd   

YMCHWILIO I 
HANES EICH 
CYMUNED LEOL

Am restr lawn o'r cynigwyr llwyddiannus, ewch i  
www.facebook.com/NewportFundingStrongerCommunities 

GRWPIAU 
CYMUNEDOL YN 
ELWA O GYLLID Mae’r Bont Gludo wedi 

dominyddu nenlinell Casnewydd 
ers 115 o flynyddoedd, ond 
pam cafodd ei hadeiladu 
a beth fydd ei dyfodol?

Dysgwch am hanesion y dynion a 
ddyluniodd y bont, pwy gododd 
y bont, y bobl a’i defnyddiodd a’r 
cynlluniau ailddatblygu cyffrous. 

Gan ddefnyddio delweddau, ffilmiau  
a hanes llafar o’r archif, bydd swyddog 
prosiect trawsffurfio’r Bont Gludo, 
Emma Newrick, yn mynd â ni ar daith 
drwy amser a thros Afon Wysg.

Bydd y digwyddiad ar-lein am ddim 
hwn yn cael ei gynnal ar  
Ddydd Gwener 21 Mai  
am 11:00 

I gael rhagor o wybodaeth 
ac i gael y manylion ymuno, 
anfonwch e-bost at emma.
newrick@newport.gov.uk

http://www.newport.gov.uk/cy/Care-Support/Fostering-and-adoption/Fostering/Why-foster.aspx
mailto:emma.newrick@newport.gov.uk
https://www.newport.gov.uk/cy/Leisure-Tourism/Libraries/Newport-Libraries.aspx
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ANNOG PRESWYLWYR I ROI GWYBOD AM 
DROSEDDAU TYBACO ANGHYFREITHLON 

Mae Safonau Masnach 
Cymru wedi ymuno ag 
elusen Crimestoppers 
i ddarparu gwasanaeth 
sy'n galluogi aelodau o'r 
cyhoedd i roi gwybodaeth 
werthfawr yn ddienw i 
helpu i gadw cymunedau'n 
ddiogel ac yn iach.

Mae'n un o bum mater mae Safonau 
Masnach Cymru a Crimestoppers 
yn cydweithio arnynt, er mwyn 
annog aelodau o'r cyhoedd i rannu 
gwybodaeth am bryderon a allai 
fod ganddynt, yn gwbl ddienw.   

Os oes gennych wybodaeth 
am unrhyw un o'r canlynol, 
gallwch ei rhannu gyda ni:

• Troseddu ar Garreg y Drws
• Gwerthu cynhyrchion 

sydd â chyfyngiad oedran
• Nwyddau ffug
• Masnachu twyllodrus 

Gallwch gysylltu â Crimestoppers  
ar 0800 555 111 neu yn  
crimestoppers-uk.org. 

Mae'r ymgyrch yn ategu gwaith 
diweddar gan dîm safonau 
masnach y cyngor i dargedu 
siopau yn y ddinas y nodwyd eu 
bod yn gwerthu sigaréts ffug.

Mae'r tîm wedi gwneud cais 
llwyddiannus am i orchmynion cau 
tri mis gael eu rhoi ar waith ar saith 
siop. Nodwyd bod tair o'r siopau 
hynny'n ymwneud ag ymddygiad 
troseddol sylweddol, gyda gwerth 

£20,000 o dybaco anghyfreithlon 
wedi ei atafaelu gan y siopau hyn. 

Mae tybaco anghyfreithlon gwerth 
tua £16,000 wedi'i atafaelu 
gan bedair siop arall lle nad yw 
gorchmynion cau wedi'u cyflwyno.

Os oes gennych fater yr 
ydych am ei adrodd i safonau 
masnach, ewch i newport.
gov.uk/safonaumasnach

Y mis hwn, daeth 
deddfwriaeth newydd 
i rym â’r nod o roi 
amser a gofod i bobl 
geisio cymorth gan 
gynghorwyr cymwys ar 
ddyled.  
 
Yn dilyn cais safonol 
llwyddiannus Lle i Anadlu, 
mae’r rhan fwyaf o gamau 
gorfodi ar ddyledion 
cymwys yn cael eu hoedi 
am hyd at 60 niwrnod, gyda 
llog a thaliadau ychwanegol 
yn cael eu rhewi. Ni all 
dyledwr fynd i le i anadlu 
pellach tan 12 mis ar ôl i'r 
un blaenorol ddod i ben.

Mae Lle i Anadlu argyfwng 
iechyd meddwl ar gael 
ddim ond i rywun sy’n 
cael triniaeth argyfwng 
iechyd meddwl. Mae'r Lle i 
Anadlu'n para cyhyd â bod 
angen y driniaeth ynghyd â 
30 diwrnod ychwanegol. Nid 
oes terfyn ar sawl gwaith 
y gellir defnyddio hyn.

Nid yw'r cynllun yn 
ymwneud â gwyliau 
talu ond â dyledwyr yn 
rhoi camau ar waith i 
ddod o hyd i ateb i'w 
problemau dyled, megis 
gwneud trefniant talu.  

Mae dyledion cymwys 
yn cynnwys ystod eang 
o ddyledion masnachol a 
dyledion y llywodraeth, 
megis cardiau credyd, 
cardiau siop ac ôl-
ddyledion y dreth gyngor. 

I gael cyngor o ansawdd 
uchel am ddim ar 
ddyledion, yn ymwneud 
â Lle i Anadlu ewch i 
moneyadviceservice.org.
uk/cy/tools/canfyddwr-
cyngor-ar-ddyledion/
organisations

Mae Maer nesaf Casnewydd,  
y Cynghorydd David Williams, 
wedi dewis yr elusennau y 
bydd yn eu cefnogi yn ystod 
ei flwyddyn yn y swydd: Mind 
Casnewydd, a Chyfeillion 
Cerddoriaeth Gwent.

Yn un o ugain o gymdeithasau 
Mind lleol yng Nghymru, mae 
Mind Casnewydd yn elusen iechyd 
meddwl sy'n cynnig cymorth, 
cyngor a gwasanaethau i bobl 
yng Nghasnewydd sy'n wynebu 
problemau iechyd meddwl.  
newportmind.org 

 
Mae Cyfeillion Cerddoriaeth Gwent 
yn cefnogi gwaith Cerddoriaeth 
Gwent drwy ddod o hyd i gyllid a 
darparu cyllid i'w helpu i gynnal eu 
gweithgareddau. Mae'r cyllid y mae'r 
cyfeillion wedi'i godi yn y gorffennol 
wedi cefnogi cludiant i gystadlaethau 
cerddoriaeth, a thalu am offerynnau.  
gwentmusic.co.uk/friends                 

DEWIS ELUSENNAU’R 
MAER AR GYFER 
2021/22 

‘LLE I ANADLU’ I 
BOBL SY'N CAEL 
TRAFFERTH 
GYDA DYLED

Bydd Casnewydd yn elwa 
o bron i £10m o gyllid gan 
Lywodraeth Cymru i wella 
nifer o lwybrau teithio llesol 
ar hyd a lled y ddinas. 

Yn rhan o’r pecyn, bydd £8.878m 
yn cael ei ddyrannu i adeiladu 
pont droed teithio llesol newydd 
yn Devon Place, gan ei chysylltu ar 
draws y brif reilffordd â Queensway. 

Mae £100k arall wedi'i ddyrannu 
i wella llwybr cyswllt y gamlas 
rhwng Betws a Malpas, gyda 
£61k wedi'i ddyrannu i ddatblygu 
llwybrau teithio llesol y Cysylltiadau 
Dwyreiniol ym Mhwll Llyswyry, 
gan ddarparu opsiwn oddi ar y 
ffordd a fydd yn cysylltu â'r ardal 
gyfagos, a hefyd Pentref Chwaraeon 
Rhyngwladol Casnewydd, gyda 
llwybrau wedi'u datblygu i 
ddarparu llwybrau i safle’r Pentref 
Chwaraeon a thrwyddo.

Bydd y cyngor hefyd yn derbyn 
£751k pellach mewn grantiau 
dyrannu craidd, a fydd yn mynd 
tuag at ddatblygu cynlluniau 
newydd a nodwyd yn rhan 
o adolygiad 2017/18 o’r map 
rhwydwaith teithio llesol. 

Mae trigolion wedi bod yn rhoi 
gwybod i ni ble yr hoffent weld 
llwybrau teithio llesol newydd, 
yn rhan o'n hadolygiad map 
rhwydwaith diweddaraf. Bydd 
ymgynghoriad yn cynnwys 
llwybrau newydd arfaethedig yn 
seiliedig ar eich awgrymiadau 
yn dechrau'r mis hwn – bydd 
rhagor o fanylion am hyn ar ein 
sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Cynlluniau pont droed teithio llesol ar gyfer Devon Place

CYLLID TEITHIO LLESOL WEDI'I 
GADARNHAU AR GYFER Y DDINAS

https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy
https://www.newport.gov.uk/cy/Business/Trading-Standards/Trading-Standards.aspx
http://newportmind.org
https://www.gwentmusic.co.uk/friends/
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Ym mis Ebrill, symudodd 
cylchgronau a chomics digidol 
llyfrgelloedd Casnewydd 
o gasgliad RBdigital i ap 
newydd o'r enw Libby.

Gyda Libby gall aelodau’r llyfrgelloedd 
bellach gael gafael ar fwy na 3,300 o 
gylchgronau poblogaidd i'w lawrlwytho 

a'u darllen ar unrhyw ddyfais ar 
unrhyw adeg. Nid oes unrhyw restrau 
aros nac angen i gadw cylchgronau 
ac nid ydynt yn cyfrif  tuag at swm y 
llyfrau y gallwch ei gael a gallwch hyd 
yn oed adnewyddu eich dewisiadau.

Bydd RBdigital yn rhoi gwybod i 
aelodau sydd eisoes yn defnyddio’r 
gwasanaeth e-gylchgronau ac 
e-gomics drwy'r ap bythefnos cyn y 
trosglwyddiad a’u hailgyfeirio i Libby.

I gael gwybod mwy ac i gofrestru  
gyda Libby ewch i  
newport.gov.uk/llyfrgelloedd

CYFYNGIADAU CYFLYMDER  
20MYA NEWYDD 

Everything with a plug, 
battery or cable can be 

reused or recycled.
Gellir ailddefnyddio 
neu ailgylchu unrhyw 

beth gyda phlwg,  
batri neu gebl.  
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AP NEWYDD AR GYFER 
E-GYLCHGRONAU 
GYDA LLYFRGELLOEDD 
CASNEWYDD  

Rydym wedi cwblhau  
gwaith yn ddiweddar i  
leihau cyfyngiadau  
cyflymder ar nifer o 
strydoedd preswyl mewn 
chwe ward y ddinas i 20mya. 

Cyflwynwyd y mesurau i helpu 
i wella diogelwch ar strydoedd 
preswyl, gyda thystiolaeth yn 
dangos bod cyflymderau is yn 
arwain at lai o wrthdrawiadau, 
a hefyd yn lleihau difrifoldeb 
unrhyw wrthdrawiadau ac 
anafiadau a all ddigwydd. 

Bydd y mesurau hefyd yn helpu i 
sicrhau diogelwch ar strydoedd 
preswyl tra bod rheoliadau 

ymbellhau cymdeithasol sy'n 
gysylltiedig â’r coronafeirws 
yn parhau mewn grym.

Bydd y cyfyngiadau cyflymder 
newydd ar waith mewn strydoedd 
ar draws y chwe ward ganlynol:

• Allt-yr-ynn
• Betws
• Llyswyry
• Malpas
• Ringland
• Victoria  

Mae'r mesurau wedi'u cyflwyno 
dros dro i ddechrau, cyn i 
Lywodraeth Cymru gyflwyno 
cynlluniau'n genedlaethol 

i sicrhau mai 20mya yw’r 
cyflymder awtomatig mewn 
ardaloedd preswyl. 

Y gobaith yw y bydd y  
cyfyngiadau cyflymder newydd, 
yn ogystal â chynyddu diogelwch, 
yn annog mwy o bobl i deimlo'n 
hyderus yn dewis opsiynau 
teithio cynaliadwy fel cerdded 
a beicio, y mae'r Cyngor 
hefyd yn eu hyrwyddo drwy 
ei gynlluniau teithio llesol.

Gall preswylwyr ddod o hyd i 
restr lawn o’r strydoedd sydd â 
chyfyngiadau cyflymder  
20mya newydd yn:  
newport.gov.uk/20mya 

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 

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

CYLCHLYTHYR 
E-BOST I 
BRESWYLWYR
 
Ydych chi wedi cofrestru 
i gael ein cylchlythyr 
i breswylwyr eto? 

Byddwn yn anfon cylchlythyr 
rheolaidd atoch yn cynnwys 
y newyddion diweddaraf  gan 
Gyngor Dinas Casnewydd. 

Byddwn hefyd yn anfon e-byst 
ychwanegol achlysurol atoch 
pan fydd newyddion mawr 
neu ddigwyddiad y gallai fod 
gennych ddiddordeb ynddo.

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

Y CYNLLUN PRESWYLIO’N  
SEFYDLOG I DDINASYDDION YR UE

https://www.newport.gov.uk/cy/Transport-Streets/20mph-streets/20mph-streets.aspx
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
http://www.eusswales.com/cy/
http://www.newport.gov.uk/cy/Council-Democracy/Brexit.aspx
https://www.newport.gov.uk/cy/Leisure-Tourism/Libraries/Newport-Libraries.aspx
https://www.newport.gov.uk/cy/Council-Democracy/Email-newsletter-sign-up.aspx

