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Pleidleisiodd cyngor llawn 
Casnewydd yr wythnos 
hon yn unfrydol i roi 
rhyddid anrhydeddus y 
ddinas i'r Lleng Brydeinig 
Frenhinol (LlBF) yn ei 
blwyddyn canmlwyddiant.

Cynigiodd y Cynghorydd Jane 
Mudd, Arweinydd Cyngor 
Dinas Casnewydd, y cynnig 
ac fe'i secondwyd gan y 
Cynghorydd Mark Spencer.

Cynhelir seremoni i roi'r 
anrhydedd yn ffurfiol yn 
ddiweddarach eleni.

Dywedodd y Cynghorydd Mudd:   
“Mae'r Lleng Brydeinig Frenhinol 
wedi bod yn achubiaeth i gymuned 
y lluoedd arfog ers 100 mlynedd 
a dyma ein ffordd o anrhydeddu'r 

sefydliad yn y flwyddyn arbennig 
iawn hon iddyn nhw.

"Fe'i ffurfiwyd ym 1921 i 
roi cymorth i gyn-filwyr a'u 
teuluoedd ac roedd yn gatalydd 
ar gyfer Diwrnod blynyddol 
y Cofio ac Apêl y Pabi.

“Bob mis Tachwedd rydym yn 
dal i oedi a chofio pawb sydd 
wedi aberthu cymaint dros 
ein gwlad ym mhob rhyfel a 
gwrthdaro tra bod Apêl y Pabi 
yn codi miliynau o bunnoedd i 
helpu aelodau o'r lluoedd arfog, 
cyn-filwyr a'u teuluoedd.

“Ni allwn danbrisio'r gwahaniaeth 
y mae'r RBL wedi'i wneud, ac yn 
parhau i'w wneud, i fywydau pobl."

Mae gan Gasnewydd bedair 
cangen o'r RBL a rhoi rhyddid 
anrhydeddus y ddinas i'r 
sefydliad yw ein gwasanaeth 
saliwt a'r cyfraniad y mae wedi'i 
wneud i bobl Casnewydd. 

 
 
 

Mae cofeb i'r Comander 
John Wallace Linton, a 
aned yng Nghasnewydd, 
a enillodd Groes Fictoria 

am ei ddewrder yn ystod 
yr Ail Ryfel Byd bellach i'w 
gweld yn Mariner's Green.

Lladdwyd Comander Linton, 
oedd â’r ffugenw Nics Tubby,  
oedd hefyd yn chwaraewr 
rygbi enwog, ar faes y gad ym 
1943. Fe'i hanrhydeddwyd am 
ei ddewrder tra'n gwasanaethu 

gyda'r Llynges Frenhinol.

Symudwyd y gofeb o ger Theatr 
Glan Yr Afon i'w chartref  newydd 
mewn cytundeb ag aelodau o 
Gymdeithas y Llynges Fasnachol a 
Chymdeithas y Llynges Frenhinol.

Y LLENG BRYDEINIG FRENHINOL I GAEL RHYDDID DINAS

CARTREF NEWYDD 
I GOFEB ARWR

HMS HAFREN YN 
DYCHWELYD

Mae HMS Hafren, llong forwrol 
a arferai fod yn gysylltiedig 
â Chasnewydd, wedi adfer ei 
gysylltiad â'r ddinas yn swyddogol.

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 Hafren, ond 
penderfynodd ei chadw a'i hailgomisiynu. 

Dywedodd y Cynghorydd Jane Mudd, 
Arweinydd y Cyngor: “Fe wnaethon ni 
fwynhau perthynas hir a llwyddiannus 
rhwng y ddinas a'r Llynges Frenhinol 
ac roedden ni'n siomedig pan oedd 

deiliadaeth HMS Hafren i ddod i ben. 

"Mae iddi fod yn ôl mewn gwasanaeth a'i 
chysylltiad â'r ddinas yn cael ei hadfer yn 
newyddion gwych. Edrychwn ymlaen at 
ddathlu gyda'r llong, ei Chapten a'i chriw." 

Mae HMS Hafren yn gwch patrolio 
arfordirol a adeiladwyd gan Vosper 
Thornycroft yn eu dociau Woolston. 
Dechreuodd wasanaethau ym Mehefin 
2003. Gyda'i chwiorydd Tyne a Mersey, 
mae'n un o dair llong batrôl ar y môr 
sy'n aredig y moroedd ledled y DU 
bron bob dydd o'r flwyddyn.

Y gobaith yw y bydd HMS Hafren 
yn dychwelyd i'r porthladd yng 
Nghasnewydd yn ddiweddarach eleni.

www.newport.gov.uk
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Mae Trafnidiaeth Cymru, mewn 
partneriaeth â Bws Casnewydd 
a'r cyngor, wedi ehangu'r 
gwasanaeth fflecsi yn helaeth.  

Mae fflyd o naw bws newydd nawr 
yn gwasanaethu Casnewydd gyfan 
i ategu a gwella'r gwasanaethau 
bws rheolaidd presennol. 

Mae'n dilyn llwyddiant cynllun peilot 
fflecsi cyntaf Cymru a lansiwyd yn 
Nhŷ-du a Sain Silian y llynedd. 

Mae'r bysus fflecsi yn galluogi llawer 
mwy o bobl ar draws Casnewydd i 
ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, 
gan weithredu rhwng 8am ac 11pm 
o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a 
rhwng 9am a 7pm ar ddydd Sul.

Mae preswylwyr yn ei chael 
hi'n haws cyrraedd y gwaith, yr 
ysgol neu apwyntiadau, siopau, 
cwrdd â ffrindiau neu gysylltu 
â bysus a threnau eraill.

Mae prisiau tocynnau'n daladwy wrth 
fynd ar y bysus a byddant yr un fath â  
gwasanaethau eraill Bws Casnewydd. 
Hefyd, mae pasys consesiynol a’r 
Fy Ngherdyn Teithio yn ddilys. 

Y gwahaniaeth mwyaf yw bod rhaid 
archebu teithiau naill ai drwy'r ap neu 
dros y ffôn. Cynigir yr atebion teithiau 
gorau i deithwyr, naill ai ar fws lleol 
Casnewydd neu'r gwasanaeth fflecsi.

Dywedodd y Cynghorydd Roger 
Jeavons, dirprwy arweinydd 
Cyngor Dinas Casnewydd a’r aelod 
cabinet dros wasanaethau’r ddinas: 
“Credwn fod hwn yn gyfle gwych 
i wella'r rhwydwaith trafnidiaeth 
gyhoeddus yn y ddinas a chynnig 
gwasanaethau bws gwell i'n trigolion 
sy'n rhoi mwy o ddewis a mwy o 
hyblygrwydd iddynt gyda'u teithiau.

"Un o agweddau cadarnhaol niferus 
y gwasanaeth fflecsi yw ei fod yn 
ategu'r gwasanaethau presennol a 
weithredir gan Bws Casnewydd, ac 
nid yn eu disodli. Rwy'n siŵr y bydd yn 
boblogaidd gyda theithwyr a bydd yn 
para y tu hwnt i'r peilot. Casnewydd 
sy'n arwain y ffordd o ran darparu 
gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus 
sy'n addas ar gyfer heddiw a'r dyfodol."

I gael gwybod mwy, gan gynnwys 
manylion y gwasanaethau, 
map o barth y gwasanaeth 
fflecsi a sut i archebu, ewch 
i https://fflecsi.cymru

Mae gwaith adeiladu ar 
bont newydd ar draws y 
brif reilffordd yn Devon 
Place wedi dechrau.

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.

Bydd llwybrau troed ar gau 
ar Devon Place a Queensway 
drwy gydol y gwaith.

Bydd yr isffordd bresennol hefyd 
ar gau, gyda llwybr cerdded 
wedi'i ddargyfeirio drwy Heol 
y Bont ar gyfer trigolion sy'n 
dymuno croesi'r rheilffordd. 

Bydd angen cau ffyrdd dros 
dro i Devon Place ar adegau 
drwy gydol y gwaith, a bydd y 
rhain yn cael eu hysbysebu gan 
y cyngor ymhell ymlaen llaw.

GWASANAETHAU BWS NEWYDD  
I'R DDINAS 

GWAITH YN 
DECHRAU AR BONT 
DEVON PLACE

NI DDYLAI RHOI 
ORGANAU FOD 
YN GÊM O 
DDYFALU

CHWILIO AM 
WAITH? GALLWN 
NI HELPU

 
Gall timau yn ein hybiau 
cymdogaeth gynnig 
cymorth cyflogaeth i 
drigolion ledled y ddinas.

Mae hyn yn cynnwys mentora 
cyflogaeth, chwilio am swyddi, 
ysgrifennu CV a fydd yn gwneud i 

chi sefyll allan, a chyrsiau am ddim 
sy'n gysylltiedig â chyflogaeth.  

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

Maent yn gweithio gyda chyflogwyr 
lleol felly gallant helpu gyda 
cheisiadau penodol am swyddi 
ar gyfer amrywiaeth o swyddi. 

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

• Hyb y Gogledd   
(Betws, Malpas, Shaftesbury  
a Chaerllion)  
NorthHub@newport.gov.uk 
 

• 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

 

Yn 2019, roedd Casnewydd 
yn falch o gynnal Gemau 
Trawsblaniadau Prydain a 
daeth yn ail Ddinas  
Rhoddwyr y DU. 
 
Mae Wythnos Rhoi Organau 
yn cael ei chynnal y mis hwn 
(20-26 Medi) gyda'r thema 
"cael sgwrs – a chadarnhau".

Mae'r ymgyrch yn annog pobl 
i siarad â'u hanwyliaid am roi 
organau. Mae teuluoedd bob 
amser yn rhan o’r broses cyn 
i organau gael eu rhoi. 

Gwnewch benderfyniad a’i 
gofrestru, a dywedwch wrth eich 
teulu. Os na wnewch unrhyw 
beth, ystyrir nad oes gennych 

wrthwynebiad i fod yn rhoddwr ac 
ystyrir eich bod yn rhoi caniatâd.

Os nad yw teulu'n gwybod beth 
oedd ei berthynas ei eisiau, mae'n 
llawer llai tebygol o gefnogi eich 
penderfyniad ynghylch rhoi organau. 

Beth bynnag a benderfynwch, 
gwnewch yn siŵr bod eich 
penderfyniad yn hysbys - peidiwch 
â gadael i’ch teulu orfod dyfalu.

Dewch o hyd i ragor o  
wybodaeth am roi organau yma  
https://llyw.cymru/
ymgyrch-rhoi-organau

Os ydych chi neu aelod o'ch 
teulu yn glaf trawsblaniad neu'n 
rhoddwr byw, gall Casnewydd Fyw, 
partner chwaraeon a hamdden y 
cyngor, gynnig cymorth i gymryd 
rhan mewn chwaraeon, rhaglen 
gweithgarwch corfforol bersonol 
neu i gymryd rhan mewn cyfleoedd 
gwirfoddoli a hyfforddi chwaraeon.   
 
I gael rhagor o wybodaeth 
cysylltwch â Casnewydd Fyw ar  
01633 656757 neu  
enquiries@newportlive.co.uk

https://fflecsi.cymru
https://llyw.cymru/ymgyrch-rhoi-organau
https://llyw.cymru/ymgyrch-rhoi-organau
www.newport.gov.uk
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Mae Casnewydd wedi camu 
ymlaen yn yr ornest i ddod yn 
Ddinas Diwylliant y DU 2025.

Os daw’n fuddugol, bydd y ddinas 
ac ardal ehangach Gwent yn cynnal 
rhaglen flwyddyn o ddigwyddiadau, 
gweithgareddau a phrosiectau 
sy'n dathlu diwylliant amrywiol 
Casnewydd, gan roi hwb i amlygiad 
y ddinas yn lleol, yn rhanbarthol, yn 
genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae datganiad o ddiddordeb 
wedi'i gyflwyno i’r llywodraeth 
ganolog sy'n manylu ar sut y 
bydd y Cyngor a'i bartneriaid yn 
manteisio ar y cyfle i dynnu sylw 
at yr hyn sydd gan ein dinas a'n 
rhanbarth i'w gynnig a'i ddefnyddio 
fel sbardun ar gyfer newid.

Yn ystod y cam nesaf gwahoddir 
nifer o ymgeiswyr i gyflwyno cais 
llawn erbyn mis Ionawr 2022 – 
pan oedd Materion Casnewydd 
yn mynd i'r wasg, roedd y cyngor 
yn aros am y cyhoeddiad hwn.

Bydd y ddinas neu'r dref  
fuddugol yn cael ei chyhoeddi 
yng ngwanwyn 2022.

Soniodd y Cynghorydd Jane 
Mudd, Arweinydd Cyngor Dinas 
Casnewydd, am y cais uchelgeisiol: 
“Mae Cyngor Dinas Casnewydd a'i 
bartneriaid wedi ymrwymo i sicrhau 

bod pobl yn teimlo'n dda am fyw, 
gweithio, ymweld a buddsoddi yn ein 
dinas. Rydym am fanteisio ar bob 
cyfle i hybu hyder a balchder yn ein 
cymunedau a dangos Casnewydd a 
Gwent ar ei gorau i'r byd ehangach – 
dyna pam rydym am gamu ymlaen i 
ddod yn Ddinas Diwylliant y DU 2025.

“Mae Casnewydd yn ddinas sydd 
â thraddodiad diwylliannol a 
threftadaeth balch. Ni yw'r porth 
i dde Cymru, gyda chymunedau 
amrywiol a chyfoeth o ddiwylliannau, 
traddodiadau ac ieithoedd.

“Rydym hefyd yn rhan o ranbarth 
ehangach, a elwid gynt fel Gwent, 
lle mae cysylltiad anorfod rhwng ein 
gorffennol, ein presennol a'n dyfodol. 
Rydym yn rhannu hanes cymdeithasol, 
diwylliannol ac economaidd sy'n 
seiliedig ar ein treftadaeth a 
gydnabyddir yn rhyngwladol.

"Rydyn ni eisiau herio a llunio barn pobl 
am Gasnewydd a thynnu sylw’r byd 
i’n diwylliant unigryw a'n hanes hir.”

“Rydyn ni am helpu i hybu angerdd 
y ddinas dros gerddoriaeth, celf  
a thalent gynhenid – i glywed 
barddoniaeth, perfformiadau a 
cherddoriaeth yn ein mannau 
cyhoeddus, parciau a chymunedau 
ac yn deillio o'n sefydliadau mawr 
a bach. O chwaraeon elitaidd a 
digwyddiadau mawr i chwaraeon 

ar lawr gwlad yn ein cymunedau, 
rydyn ni am rannu a dathlu ein 
gweithgareddau ar draws y rhanbarth."

Mae gan Gasnewydd hanes cryf  
o weithio mewn partneriaeth 
a chynnal digwyddiadau mawr 
ar raddfa ryngwladol. 

“Bydd yr etifeddiaeth yn sylweddol 
– gwell mynediad at ddiwylliant a 
threftadaeth i drigolion ac ymwelwyr 
fel ei gilydd, dod â chymunedau 
ynghyd, dathlu a gwell dealltwriaeth 
o'n hamrywiaeth ddiwylliannol, 

a cham arall i fyny ar y llwyfan 
byd-eang na all ond gwella ein 
taith i drawsnewid y ddinas. Rwy'n 
mawr obeithio y bydd pawb yn 
dod ynghyd i gefnogi'r cynnig." 
meddai’r Cynghorydd Mudd.

 

Bydd staff canolfannau 
cyswllt y Cyngor 
yn ailddechrau 
gwasanaethau wyneb 
yn wyneb mewn 
cartref dros dro 
newydd o 6 Medi. 
 
Bydd apwyntiadau yn unig 
ar gael yn Theatr Glan 
yr Afon i breswylwyr 
sydd ag ymholiadau'n 
ymwneud â thai, budd-
daliadau tai, y dreth gyngor 
a'r rhai ag apwyntiad. 

Gall preswylwyr 
hefyd barhau i ddod o 
hyd i wybodaeth am 
wasanaethau'r cyngor, 
gwneud ceisiadau neu roi 
gwybod am faterion ar-lein 
yn newport.gov.uk neu 
drwy ffonio 01633 656656.

Fel rhan o gynllun tymor 
hwy, bydd gwasanaethau 
cyswllt yn symud i'r Llyfrgell 
Ganolog a'r Amgueddfa 
y flwyddyn nesaf. 

Mae mannau cydweithio 
newydd yn cael eu sefydlu 
gan Tramshed yn yr 
hen adeilad rheilffordd 
sydd eisoes yn gartref  i 
Academi Meddalwedd 
Genedlaethol fawreddog 
Prifysgol Caerdydd.

Er bod gwaith yn cael ei 
wneud i adeilad Sgwâr 
John Frost, mae'r Llyfrgell 
Ganolog yn symud dros 
dro i uned yng Nghanolfan 
Kingsway gerllaw. 

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

Mae Cyngor Dinas 
Casnewydd yn falch o 
gefnogi nifer o gynlluniau 
ailsefydlu ffoaduriaid y 
Swyddfa Gartref sy'n rhoi 
noddfa i bobl sy'n dianc rhag 
gwrthdaro ac erledigaeth. 

Eleni, ar ôl sawl blwyddyn 
o gefnogaeth, rydym yn 
ffarwelio ac yn dymuno pob 
lwc i nifer o'n teuluoedd. 

Cyrhaeddodd teulu Al Mohtadi 
yng Nghasnewydd yn 2017 ar 
ôl dianc rhag y gwrthdaro yn 
Syria a threulio pum mlynedd 
mewn gwersylloedd ffoaduriaid. 

Nid oedd y teulu’n siarad Saesneg, 
doedd ganddynt ddim llawer o 
eiddo a dim cysylltiadau â'r ddinas. 

Ond maen nhw wedi wynebu'r 
heriau o ddysgu iaith newydd, 
setlo i mewn i ddinas estron gyda 
diwylliant gwahanol iawn, a dod 
o hyd i gyfleoedd a all eu helpu 
i gyfrannu at eu cymuned leol. 

Nawr mae'r teulu'n ffynnu. 
Mam yw prif  ofalwr ei gŵr, 
ac mae'n ymdrechu i sefydlu 
ei busnes ei hun o gartref, tra 
bod y tri phlentyn yn dilyn eu 
breuddwydion ac yn astudio’n 
galed i geisio cael swyddi 
yn y sector meddygol. 

Mae ein tîm cefnogi ffoaduriaid 
wedi cefnogi'r teulu i 
fanteisio ar wersi iaith, gyda 
thasgau ymarferol fel rheoli 
tenantiaeth a'u helpu i ddod 
o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli, 
cyflogaeth a hyfforddiant. 

Rydym mor falch o'n holl 
deuluoedd sy'n gweithio mor 
galed i gofleidio bywyd yma 
yng Nghasnewydd er gwaethaf  
y trawma y maent wedi'i brofi 
mewn gwledydd eraill a'r heriau 
y maent yn eu hwynebu yma. 

Dymunwn bob lwc i deulu Al 
Mohtadi ar ran nesaf  eu taith.

 

                                  

STORI NEWYDDION DA GAN EIN TÎM AILSEFYDLU POBL 
AGORED I NIWED

APWYNTIADAU  
WYNEB YN WYNEB 
YN Y GANOLFAN 
GYSWLLT YN 
AILDDECHRAU

CASNEWYDD YN YMGEISIO I DDOD YN 
DDINAS DIWYLLIANT 2025 

Am fwy o wybodaeth ewch 
i cityofnewport.wales/
cy/N25/N25.aspx

Dangoswch eich cefnogaeth ar 
y cyfryngau cymdeithasol gan 
ddefnyddio #Casnewydd25

http://www.newport.gov.uk/llyfrgelloedd
http://www.newport.gov.uk/llyfrgelloedd
http://www.cityofnewport.wales/cy/N25/N25.aspx
http://www.cityofnewport.wales/cy/N25/N25.aspx
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Ddydd Sul 24 Hydref 2021 
bydd Marathon, Ras 10K a 
Milltir y Teulu Casnewydd 
Cymru ABP yn dychwelyd 
i strydoedd Casnewydd a 
chefn gwlad cyfagos.

Mae'r digwyddiad wedi'i aildrefnu 
o'i ddyddiad arferol ym mis Ebrill 
a bydd yn cael ei gyflwyno gyda 
mesurau diogelwch a hylendid 
ychwanegol ar waith i sicrhau 
diogelwch y cyfranogwyr, y gwylwyr 
a'r gymuned leol. Bydd yn dychwelyd 
ar ddyddiad yn y gwanwyn yn 2022. 

Unwaith eto, bydd y digwyddiad, 
sy’n cael ei gynnal am y trydydd 
tro, yn tynnu sylw at y ddinas a'r 
rhanbarth ehangach, gan ddenu 
twristiaid a chreu effaith economaidd 
leol sylweddol, wrth godi arian i 
nifer o elusennau ac achosion da. 

Bydd angen cau nifer o ffyrdd ar hyd 
y llwybr, a gallwch weld y manylion ar 
y map atodol a fydd hefyd yn cael ei 
anfon at yr holl breswylwyr a busnesau 
y bydd hyn yn effeithio arnynt. 

I gael rhagor o wybodaeth neu 
i gofrestru fel gwirfoddolwr 
neu gyfranogwr, ewch i  
newportwalesmarathon.co.uk 

Mae Casnewydd wedi ymuno 
â'r 21 o wasanaethau maethu 
dielw awdurdodau lleol eraill 
yng Nghymru i ddod yn rhan 
o rwydwaith cenedlaethol 
newydd, Maethu Cymru.

Mae timau ledled y wlad yn cyfuno 
eu hymdrechion a'u harbenigedd 
i gynyddu nifer ac amrywiaeth 
y gofalwyr maeth mewn 
awdurdodau lleol yn sylweddol.

Gyda degawdau o brofiad, maent 
yn gweithio gyda'i gilydd ac yn 
rhannu gwybodaeth ac arbenigedd 
i gael effaith genedlaethol 
sylweddol ar ddyfodol pobl ifanc.

Gelwir gwasanaethau maethu 
cyngor y ddinas bellach yn 
Maethu Cymru Casnewydd.

Ar draws Cymru, mae pob 

plentyn sydd ag angen gofalwr 
maeth yn blentyn sydd yng ngofal 
ei awdurdod lleol, felly bydd 
ffurfio perthnasoedd yn barhaus 
yn eu cymunedau lleol yn helpu 
Maethu Cymru i alluogi plant i 
aros yn eu hardaloedd lleol pan 
fo hynny’n briodol iddyn nhw.

Dywedodd y Cynghorydd Paul 
Cockeram, Aelod Cabinet 
Cyngor Dinas Casnewydd dros 
Wasanaethau Cymdeithasol:  
“Mae gweithio gyda Maethu 
Cymru yn golygu cynnig y cartref  
lleol priodol i blentyn sydd angen 
y cyfle hwnnw yn ogystal â rhoi’r 
cymorth a'r hyfforddiant lleol 
arbenigol mae eu hangen i roi’r 
sgiliau i ofalwyr maeth ar gyfer 
y daith sydd o’u blaenau."

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

MAETHU CYMRU CASNEWYDD 

MARATHON CASNEWYDD YN DYCHWELYD 

https://fosterwales.newport.gov.uk/cy/
https://fosterwales.newport.gov.uk/cy/
www.newport.gov.uk
www.newportwalesmarathon.co.uk
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Wythnos Addysg Oedolion, 
sydd bellach yn ei 30ain 
flwyddyn, yw'r ymgyrch 
addysg oedolion fwyaf yng 
Nghymru gyda dros 10,000 o 
oedolion yn cymryd rhan. 

Eleni, bydd Dysgu a Llyfrgelloedd 
Casnewydd yn cynnal amrywiaeth 
o gyrsiau rhagflas ar-lein ac 
wyneb yn wyneb dros yr wythnos 
rhwng 20 a 26 Medi 2021. 

Bydd y cyrsiau hyn yn cael eu 
cyflwyno ar y cyd â phartneriaid 
lleol gan gynnwys Pobl, 
GAVO a Choleg Gwent.

Y nod yw codi ymwybyddiaeth o'r 
dosbarthiadau addysg oedolion 
sydd ar gael yng Nghasnewydd 
a thynnu sylw at werth addysg 

oedolion.  Bydd yn cynnig cyfle 
i unigolion ddarganfod yr ystod 
eang o gyfleoedd dysgu sydd ar 
gael gan wahanol ddarparwyr yng 
Nghasnewydd. Gellir ymgymryd 
ag addysg oedolion am lawer o 
resymau gan gynnwys datblygiad 
personol, gwella mynediad at 
gyflogaeth, iechyd a lles, neu 
ddechrau hobi newydd.  

Dysgwch fwy am Wythnos Addysg 
Oedolion yn ogystal â'r cyrsiau sy'n 
cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn 
yn newport.gov.uk/ 
communitylearning 

DYSGWCH SGIL 
NEWYDD YN YSTOD 
WYTHNOS ADDYSG 
OEDOLION

GWNEUD CAIS AM LE YSGOL NEU 
DDOSBARTH MEITHRIN YN 2022 

Mae disgyblion o Ysgol 
Uwchradd John Frost 
yn Nyffryn wedi helpu'r 
artist o Gasnewydd, 
Andy O'Rourke, i 
drawsnewid tanffordd 
ar lwybr beicio pwysig 
fel rhan o raglen Lefelau 
Byw a ariennir gan 
Dreftadaeth y Loteri 
Genedlaethol ar gyfer 
Gwastadeddau Gwent.   
 
Mae'r gwaith celf  murlun 
trawiadol yn cynnwys 
cannoedd o ddrudwy 
symudliw wedi’u paentio 
mewn lliwiau llachar yn 
hedfan trwy gymylau 
machlud ac awyr las glir 
tuag at ben eu taith.

Mae'n cyflwyno cerddwyr a 
beicwyr lleol sy'n defnyddio'r 
llwybr i ffenomen bywyd 
gwyllt y gallant ei weld yng 
Ngwlyptiroedd Casnewydd.  

Bu myfyrwyr celf  gain TGAU 
yn gweithio gydag Andy gan 
ddysgu sgiliau a thechnegau 
newydd a chyfrannu at y 
darn olaf  yn y danffordd sy'n 
cysylltu Duffryn â Maesglas. 

Dywedodd Natalie Vaughan: 
"Mwynheais gymryd rhan 
yn y cyfle unigryw hwn i 
arbrofi gyda chyfryngau 
newydd ac i weithio ar 
furlun mor bwysig.”

Ychwanegodd Carys Gapper: 
“Mwynheais fy mhrofiad 
gyda Mr O'Rourke ac roedd 
yn anrhydedd i mi gael fy 
newis gan fy athro celf, 
Miss Lockwood, ar gyfer 
y cyfle anhygoel hwn."

GWAITH CELF 
TANFFORDD 
MAESGLAS

A oes gennych chi blentyn 
a aned rhwng 1 Medi 
2018 a 31 Awst 2019? 

Mae ceisiadau ar agor ar gyfer 
lle meithrin ym mis Medi 2022 a 
byddant yn cau ar 15 Medi 2021.  

Mae’n rhaid cyflwyno ceisiadau 
erbyn y dyddiad cau. Os 
cyflwynwch gais ar ôl y dyddiad 
cau, bydd yn llai tebygol y bydd 
eich plentyn yn gallu mynychu’r 
ysgol feithrin o’ch dewis.

Nodir dyddiadau agor ceisiadau ar 
gyfer pob grŵp blwyddyn ar gyfer 
mis Medi 2022 yn y tabl canlynol:

 

                                  

Tymor Dechrau Hanner tymor 
yn dechrau

Hanner tymor 
yn gorffen

Tymor yn  
gorffen

Hydref 2021 2 Medi 2021 25 Hydref 2021 29 Hydref 2021 17 Rhagfyr 2021

Gwanwyn 2022 4 Ionawr 2022 21 Chwefror 
2022

25 Chwefror 
2022 8 Ebrill 2022

Haf 2022 25 Ebrill 2022 30 Mai 2022 3 Mehefin 2022 22 Gorffennaf 
2022                        

Meithrin Dosbarth Blwyddyn 7   
(ysgol uwchradd)

Blwyddyn 12   
(chweched dosbarth)

Dyddiad geni 
plant cymwys:

1 Medi 2018 -  
31 Awst 2019

1 Medi 2017 -  
31 Awst 2018

1 Medi 2010 -  
31 Awst 2011

1 Medi 2004 -  
31 Awst 2005

Gwnewch gais 
ar-lein o: 7 Gorffennaf 2021 3 Tachwedd 2021 22 Medi 2021 Gwnewch gais yn 

uniongyrchol 

Dyddiad cau: 15 Medi 2021 12 Ionawr 2022 24 Tachwedd 2021 Gwnewch gais yn 
uniongyrchol 

Dyddiad y 
penderfyniad:

1 Rhagfyr 2021
(Lleoedd mis Medi a

 mis Ionawr)
19 Ebrill 2022 1 Mawrth 2022

Gwnewch gais yn 
uniongyrchol 

i'r ysgol 

Dyddiadau’r tymhorau ar gyfer y flwyddyn ysgol 2021-2022

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

CYMORTH I  
BOBL IFANC  
16 I 18 OED 

Pan fydd y flwyddyn 
academaidd newydd yn 
dechrau fis Medi, efallai y bydd 
rhai pobl ifanc a adawodd 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 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.

I gael rhagor o wybodaeth am yr 
hyn sydd ar gael a sut i wneud cais, 
ewch i newport.gov.uk/aic

http://www.newport.gov.uk/derbyniysgolion
http://www.newport.gov.uk/aic
https://www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/Community-Learning/Community-Learning.aspx
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Fel rhan o Wythnos  
Ailgylchu 2021, mae 
Wastesavers yn galw ar 
bobl i ailgylchu neu roi 
eitemau trydanol diangen 
i’w hailddefnyddio yn 
hytrach na'u taflu i ffwrdd.   

Offer trydan diangen wedi'u taflu 
yw'r ffrwd wastraff sy'n tyfu gyflymaf  
yn y byd. Caiff papur a phlastig eu 
hailgylchu'n eang ond mae eitemau 
trydanol yn aml yn cael eu taflu allan 
neu eu cuddio mewn cwpwrdd. 

Gall eitemau bach nad ydynt 
yn gweithio mwyach fynd yn y 
blwch glas a'u casglu wrth ymyl 
y ffordd.  Bydd y rhain wedyn yn 
cael eu chwalu a'u hailgylchu.  

Gellir rhoi eitemau sy’n gweithio naill 
ai i'r Siop Domen neu i Ganolfan 
Ailddefnyddio newydd Wastesavers 
yn 138 Heol Cas-gwent, Casnewydd.  

Gall unrhyw beth sydd â phlyg, 
gwifren neu fatri gael ei ailgylchu 
neu ei ailddefnyddio. Nid oes 
angen taflu dim ohono i'r bin 
gwastraff cyffredinol. 

Mae'r wythnos ailgylchu yn rhedeg 
o 20 tan 26 Medi 2021 a'r thema 
eleni yw 'Ailgylchu Mwy yn ystod 
Wythnos Ailgylchu eleni' a chynyddu 
ailgylchu gartref i helpu i fynd i’r 
afael â’r newid yn yr hinsawdd.

Dysgwch fwy am yr hyn y gellir 
ei ailgylchu a sut mae gwneud 
hynny yn newport.gov.uk/
ailgylchu a wastesavers.co.uk

Mae'r cyngor wedi recriwtio 
swyddog gorfodi graffiti newydd 
yn ddiweddar i helpu i fynd i'r 
afael â graffiti ar eiddo preifat. 

Mae'r rhan fwyaf  o graffiti yn 
y ddinas ar dir preifat, na all 
y cyngor ei symud yn yr un 
modd ag y byddem pe bai ar 
dir sy'n eiddo i'r cyngor. 

Bydd y rôl newydd yn gweithio 
gyda thrigolion, busnesau, 
cymdeithasau tai a pherchnogion 
celfi stryd, gan roi cymorth i gael 
gwared ar graffiti a chyngor ar 
sut i'w atal rhag digwydd eto.  

Os ydych yn gwybod am rywle 
yn y ddinas lle mae problem gyda 
graffiti, gallwch roi gwybod i ni 
drwy'r app Fy Nghasnewydd. 

 

Mae'r cyngor wedi  
buddsoddi mewn offer newydd 
yn ddiweddar i helpu i gadw ein 
strydoedd yn lân.  
 
Bydd peiriant tynnu gwm cnoi 
newydd yn ei gwneud yn haws i ni 
lanhau gwm o balmentydd.  Defnyddir 
hwn yn bennaf mewn ardaloedd 
manwerthu, gan fod y rhain yn 
ardaloedd lle mae mwy o gwm yn 
tueddu i gael ei ollwng ar y llawr.  

Rydym hefyd wedi buddsoddi 
mewn dau beiriant rhwygo 
chwyn. Mae'r peiriannau hyn yn 
tynnu'r chwyn – a’r pridd maent 
yn tyfu ynddo – yn fecanyddol. 

Mae'r peiriannau wedi lleihau 
ein defnydd o gemegion yn 
sylweddol wrth drin chwyn, 
gyda llawer o ardaloedd yn y 
ddinas bellach yn cael eu rheoli 
heb ddefnyddio cemegion.

AILGYLCHU A GLANHAU 
STRYDOEDD 

RÔL NEWYDD I FYND 
I'R AFAEL Â GRAFFITI 

PEIRIANNAU 
NEWYDD I HELPU I 
GADW STRYDOEDD 
YN LÂN 

GWAITH 
PARTNERIAETH YN 
GOLYGU LEFELAU 
TAFLU SBWRIEL YN 
GOSTWNG

Rydym yn cynnal cynllun 
treialu mewn partneriaeth  
â Chartrefi Dinas Casnewydd 
(CDC) sy'n caniatáu i’n 
swyddogion gorfodi gwastraff 
roi dirwyon i bobl sy'n 
taflu sbwriel ar dir CDC.  

Dechreuodd y treial ym mis 
Ebrill ac mae eisoes wedi arwain 
at ostyngiad sylweddol mewn 
sbwriel mewn ardaloedd fel 
Ringland, Malpas a Betws.  Yn y 
mis cyntaf, gostyngodd lefelau 
taflu sbwriel dros 90 y cant o 
amgylch Canolfan Siopa Ringland.

Hoffai'r cyngor a Chartrefi Dinas 
Casnewydd ddiolch i'n trigolion 
am eu cefnogaeth barhaus i wneud 
ein cymunedau yn lleoedd brafiach 
i fyw a gweithio 
 ynddynt. 

   

AIL DÎM AR 
WAITH I FYND I'R 
AFAEL Â THIPIO 
ANGHYFREITHLON      

Rydym wedi cyflogi ail dîm 
Balch o Gasnewydd yn 
ddiweddar, sydd wedi dyblu 
ein gallu i weithredu yn 
erbyn tipio anghyfreithlon.

Mae'r timau'n ymateb i adroddiadau 
am dipio anghyfreithlon ac yn mynd 

ati'n rhagweithiol i gael gwared ar 
wastraff, a byddant yn dechrau 
gweithredu gwasanaeth saith diwrnod 
yr wythnos o'r hydref.  Yn ogystal 
â chael gwared ar wastraff, mae'r 
timau hyn yn chwilio am dystiolaeth 
ac yn trosglwyddo unrhyw fanylion 
i'n swyddogion gorfodi sydd wedyn 
yn dilyn unrhyw erlyniadau posibl. 

Mae'r timau hefyd yn gwirio bagiau 
du sydd ar ôl mewn biniau sbwriel a 
safleoedd ailgylchu neu’n agos atynt, 
ac mewn ardaloedd manwerthu.  
Ystyrir mai tipio anghyfreithlon yw 

gadael bagiau yn yr ardaloedd hyn a 
gall arwain at ddirwyon i droseddwyr.  

Rydym yn atgoffa preswylwyr 
i waredu eu gwastraff yn gywir 
a pheidio â llenwi biniau sbwriel 
cyhoeddus â gwastraff cartref.  Nid 
yw ond yn cymryd un bag du wedi’i  
roi mewn bin sbwriel i beri i’r bin 
hwnnw fethu cael ei ddefnyddio nes 
iddo gael ei wagio nesaf, gan gynyddu 
sbwriel yn yr ardal ac anghyfleustra i 
lawer o 
bobl.

AILDDEFNYDDIO 
NEU AILGYLCHU 
EICH OFFER 
TRYDANOL 
DIANGEN 

http://www.newport.gov.uk/ailgylchu
http://www.newport.gov.uk/ailgylchu
http://www.wastesavers.co.uk
www.newport.gov.uk



