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Mae'r cynlluniau ar y gweill ar  
gyfer Gŵyl Fwyd Casnewydd eleni.  

Ar ddydd Sadwrn 8 Hydref bydd canol y 
ddinas yn gartref i amrywiaeth o stondinau 
bwyd a diod ac arddangosiadau gan 
gogyddion gyda rhywbeth at ddant pawb.  
 
Cewch y newyddion a’r wybodaeth 
ddiweddaraf  yn:                        
      newportfoodfestival.co.uk  
      @NewportFoodFestival  
      @NewportFoodFest  
      @FoodFestivalNewport

NID YW NATUR 
YN DACLUS 

Mae Casnewydd wedi derbyn 
achrediad swyddogol y Faner 
Borffor am ei heconomi nos. 

Yn debyg i'r Faner Las ar gyfer 
traethau, nod cynllun y Faner 
Borffor yw codi safon ac apêl canol 
tref a dinas rhwng 5pm a 5am. 

Cydnabyddir ardaloedd sydd wedi 
ennill Baner Borffor am ddarparu 
cymysgedd amrywiol a bywiog o 
dai bwyta, adloniant a diwylliant 
tra'n hyrwyddo diogelwch a lles 
ymwelwyr a thrigolion lleol. 

Mae uchafbwyntiau cyflwyniad 
Casnewydd yn cynnwys bywiogi 
diwylliant caffi yn ystod y pandemig, 
y gwaith rhagweithiol sy'n cael ei 
wneud yn gysylltiedig â chyffuriau 
a sbeicio diodydd, ac arwyddion 
Crwydro Casnewydd.  

Y Cynghorydd James Clarke, Aelod 
Cabinet dros gynllunio strategol, 
rheoleiddio a thai: "Mae hyn yn 
newyddion eithriadol o dda i 

Gasnewydd a'r holl fusnesau sy'n 
rhan o economi'r nos.  Mae'n 
deyrnged i waith caled ein swyddogion 
trwyddedu a'n partneriaid, gan 
gynnwys Ardal Gwella Busnes 
Casnewydd Nawr a Pubwatch.” 

Dywedodd Kevin Ward, rheolwr 
Ardal Gwella Busnes (AGB) 
Casnewydd Nawr:  "Mae hyn yn 
newyddion gwych i economi nos 
Casnewydd, yn enwedig wrth i ni 
symud allan o bandemig Covid.

"Yn ogystal â'r gwasanaethau rheolaidd 
a ddarparwn i fusnesau, y Nadolig 
diwethaf  fe wnaethom ddosbarthu 
deunyddiau atal sbeicio diodydd i 
safleoedd trwyddedig ar draws canol 
y ddinas, a byddwn yn lansio ein 
gwasanaeth Cenhadon Nos yn fuan i 
roi cymorth pellach i'r economi hwyr y 
nos ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn.

"Ond dim ond y dechrau yw'r dyfarniad 
hwn.  Mae gwella economi'r nos yn 
broses barhaus ac mae'r gwaith o 
gadw'r Faner Borffor yn dechrau nawr." 

BANER BORFFOR YN CAEL EI DYFARNU I'R DDINAS 

GWYL FWYD 
CASNEWYDD 2022

 
 
 
 
 
Mae'r cyngor wedi bod yn 
cymryd rhan yn Dim Torri 
Gwair Mai eto eleni, fel rhan 
o brosiect Nid Yw Natur 
Yn Daclus ledled Gwent. 

Mae Nid yw Natur yn Daclus 
yn brosiect sy'n ceisio codi 
ymwybyddiaeth ynghylch: 

• pwysigrwydd pryfed peillio 
• y camau y gall pob un ohonom 

eu cymryd i'w cefnogi 
• sut y gall y rhain gael effaith 

gadarnhaol ar leihau'r dirywiad 
mewn bywyd gwyllt a lliniaru 
effeithiau newid yn yr hinsawdd. 

Elfen allweddol o'r prosiect 
yw addasu'r ffordd rydym yn 
rheoli glaswelltir ar ymylon, 
mannau agored a pharciau 
i greu lle ar gyfer natur. 

Nid yw hyn yn golygu y byddwn 
yn gadael pob glaswelltir i dyfu, 
ac ers diwedd Dim Torri Gwair 
Mai mae ein timau torri gwair 
wedi ail-ddechrau eu hamserlenni 

torri gwair rheolaidd, ond mae'n 
ymwneud â newid yr hyn y gallwn, 
lle y gallwn, er budd natur.  

Diolch i newidiadau mewn dulliau 
rheoli a chyflwyno peiriannau 
newydd, rydym yn parhau i gynyddu 
gwerth naturiol ein hardaloedd 
glaswelltir, gan ddarparu mwy o 
fynediad i natur ar garreg eich drws.  

Ar hyn o bryd mae gennym dros 75 
hectar o laswelltir wedi'i ddynodi'n 
‘gadael i dyfu’. Mae hynny tua'r un 
maint â 109 o gaeau pêl-droed! 

Fel rhan o'n hymateb i'r argyfwng 
natur a hinsawdd, byddwn yn 
parhau i addasu ein gwaith i 
helpu pryfed peillio a natur 
i ffynnu ledled y ddinas.

www.newportfoodfestival.co.uk
www.newport.gov.uk
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Dathlodd Casnewydd y Jiwbilî 
Platinwm mewn steil dros 
y penwythnos estynedig 
ym mis Mehefin.

Casglodd cannoedd yng nghaeau 
chwarae'r Frenhines Elizabeth II yn 
Ringland i weld goleuo Ffagl y Jiwbilî. 
Diolch i bob côr a pherfformiwr a 
wnaeth y noson yn arbennig iawn. 

Er gwaethaf  y newid yn y tywydd, roedd 
Parc Beechwood hefyd yn fwrlwm ar 
y prynhawn Sul ar gyfer Cinio Mawr y 
Jiwbilî.  Dangoswyd dathliadau yn ysgolion 
Casnewydd, lluniau o ymweliad Brenhinol 
1953 â Chasnewydd a'r Pageant Jiwbilî 
Platinwm ar sgrin fawr.  Cafodd ymwelwyr 
eu diddanu diolch i hwyl addas i’r teulu cyfan 
gan gynnwys y Blue Belles, B-Boys, Roo'd, 
Sunday Grannies, ac artist modelu balŵn.

Gwelodd ein Llwybr Ffagl y Jiwbilî 
deuluoedd yn mynd i leoliadau ledled 

y ddinas i gwrdd â chymeriadau hynod 
o Balas Buckingham a defnyddio eu 
ffonau clyfar i gymryd rhan mewn 
rhywfaint o hwyl realiti estynedig.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Mudd, 
arweinydd y Cyngor: "Daeth cymaint o 
bobl ar draws y ddinas i ysbryd y jiwbilî 
a dod at ei gilydd i ddathlu.  Roedd nid 
yn unig yn anhygoel gweld teuluoedd, 
cymunedau a sefydliadau i gyd yn cael 
hwyl gyda'i gilydd, roedd yn teimlo'n 
arbennig iawn ar ôl yr ychydig flynyddoedd 
diwethaf. Roeddwn yn hynod falch i fynychu 
digwyddiadau Casnewydd a rhannu yn yr 
awyrgylch hudolus gyda phobl ein dinas."

Yma rydym wedi rhannu detholiad o luniau 
o benwythnos y Jiwbilî, ond mae hyd yn 
oed mwy, yn ogystal â'n ffilmiau dathlu, ar 
ein tudalen Facebook a sianel YouTube.

PENWYTHNOS BRENHINOL IAWN  
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Mae Casnewydd hefyd yn nodi 
20 mlynedd fel dinas.  Yn rhifyn 
diwethaf  Materion Casnewydd, 
gwnaethom gynnwys erthygl ar 
rai o ddigwyddiadau, datblygiadau 
a chyflawniadau'r 20 mlynedd 
diwethaf  – gallwch weld mwy 
yn newport.gov.uk/jubilee

www.newport.gov.uk/jubilee
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Byddwch barod.  
Mae her ddarllen yr haf 
yn ôl ar gyfer 2022. 

Y thema ar gyfer eleni yw 
Dyfeisgarwch a’r her i blant 4 i 11 
oed yw benthyca a darllen unrhyw 
chwe llyfr llyfrgell dros yr haf. 

Mae'r thema eleni yn ymgorffori 

gwyddoniaeth a'r byd o'n cwmpas, 
er mwyn i blant archwilio eu 
hochr ddyfeisgar.  Dathliad o 
wyddoniaeth ac arloesedd, 
mewn partneriaeth â'r Grŵp 
Amgueddfeydd Gwyddoniaeth. 

Bydd yr her eleni yn cynnwys 
llyfrau anhygoel a digon o 
syniadau ar gyfer arbrofion a 
gweithgareddau difyr i ddarganfod 
y wyddoniaeth o'n cwmpas.  

Bydd cymhellion a thystysgrifau 
drwy gydol yr her, ar gyfer 
pob llyfr a gwblheir. 

I ymgorffori'r thema eleni, mae llawer 
o lyfrau yn yr her hon yn cynnwys 
GTPM (gwyddoniaeth, technoleg, 
peirianneg, mathemateg).   
 
Mae hyn yn cynnig cyfle i blant 
ddysgu mewn ffordd gyffrous, ac mae 
gan yr her hefyd amrywiaeth o lyfrau 
i ddarllenwyr o bob lefel darllen. 

Eleni mae her ddarllen yr haf  yn 
dechrau ar 9 Gorffennaf ac yn 
dod i ben ganol mis Medi.  Mae 
am ddim a'r cyfan sydd ei angen 
arnoch i gofrestru yw aelodaeth 
llyfrgell (sydd hefyd am ddim). 

Cysylltwch â'ch llyfrgell leol i gael 
gwybod sut i gymryd rhan.  
 
Ewch i  
newport.govuk/llyfrgelloedd

HER DDARLLEN 
YR HAF 2022- 
DYFEISGARWCH 

 
 
Bu'r cyngor yn dathlu 
Diwrnod Aer Glân ym mis 
Mehefin gyda digwyddiad 
ym Mharc Tredegar a 
Bryngaer Croes Trelech.  

Yn ystod y digwyddiad, bu plant 
ac athrawon o Ysgol Gynradd 
Gaer ac Ysgol Gynradd Maesglas 
yn cyfarfod ym Mharc Tredegar 
i ddysgu am bwysigrwydd 
aer glân i bobl a natur. 

Dysgodd y plant hefyd am 
lygredd aer a dangoswyd iddynt 
sut i fonitro ansawdd aer gan 
ddefnyddio'r offer diweddaraf.   

Yna aethant ar daith gerdded 
amgylcheddol dywysedig o'r parc i 
Fryngaer Croes Trelech, gan fonitro 
lefelau llygredd aer a sŵn ar hyd y 
ffordd a chofnodi'r gwahanol fywyd 
gwyllt a welsant ar hyd y llwybr.  

Y Cynghorydd Yvonne Forsey, Yr 
aelod cabinet dros newid yn yr 
hinsawdd a bioamrywiaeth:  
“Roeddwn i'n falch iawn o weld pa 
mor ymgysylltiedig oedd y plant yn 
ystod y digwyddiad. Roeddent yn 
frwdfrydig iawn am yr amgylchedd a'r 
hyn y gallent ei wneud i'w ddiogelu.  

"Mae addysg ac ymgysylltu yn rhan 
allweddol o waith ansawdd aer y 
cyngor.  I'r perwyl hwnnw, byddwn 
yn ceisio cynnal digwyddiad bob 
blwyddyn ar gyfer Diwrnod Aer 
Glân, yn ogystal â chyflwyno mwy 
o grwpiau rheoli ansawdd aer, fel y 

gallwn weithio gyda mwy o drigolion 
i fynd i'r afael â llygredd aer. 

"Mae angen i ni i gyd gymryd camau 
i fynd i'r afael â llygredd aer, ac os 
bydd mwy o bobl yn gwybod beth i'w 
wneud, bydd ein haer yn lanach." 
 
Mae'r cyngor yn falch o fod yn 
gefnogwr Diwrnod Aer Glân, sy'n 
ymgyrch genedlaethol dan arweiniad 
yr elusen Global Action Plan. 

The Queen’s 
Green Canopy

MAER CASNEWYDD 2022/2023  
Y Cynghorydd Martyn Kellaway 
yw 390fed Maer Casnewydd. 

Ganed Martyn yn y Barri a 
threuliodd y rhan fwyaf o'i 
blentyndod ar ystâd dai Colcot.

Cyfarfu Martyn â'i wraig Helen 
yn 1978 ar ôl dechrau gweithio 
yn British Steel. Mae ganddynt 
fab, Sam, a merch, Becky. Mae 
Martyn wedi gweithio'n helaeth 
yn y diwydiant arlwyo ac mae'n 
gweithio i wneuthurwr diodydd 
adnabyddus ar hyn o bryd. 

Mae Martyn yn falch o fod yn 
gynghorydd ar gyfer Llanwern - sydd 
bellach yn cynnwys Trefonnen, 
Allteuryn, Whitson a’r Redwig. 

Ers iddo gael ei ethol am y tro cyntaf  
yn 2008 mae wedi gwasanaethu 
ar y pwyllgorau cynllunio, tegwch 
a thrwyddedu. Martyn hefyd yw 

cadeirydd y llywodraethwyr yn 
Ysgol Gynradd Glan Llyn a, tan yn 
ddiweddar, roedd yn llywodraethwr 
ar Fwrdd Ysgol Gynradd Llanmartin. 

Mae'n anrhydedd i Martyn gael ei 
ddewis fel Maer ar gyfer 2022/2023.  
Mae'n edrych ymlaen at gwrdd â 
dinasyddion Casnewydd a sefydliadau 
yn ystod ei gyfnod yn y swydd. 

Mae’r maer newydd wedi dewis 
dwy elusen i’w cefnogi yn ystod ei 
dymor: Elliot's Endeavour to End 
Duchenne a The Burnt Chef Project. 

Mae Elliot’s Endeavours to End 
Duchenne yn ymdrech i godi arian 
a gychwynnwyd ac a drefnwyd gan 
Lucy a Will, rhieni balch bachgen bach 
lleol, Elliot, a gafodd ddiagnosis o 
Dystroffi Cyhyrol Duchenne yn 3 oed. 

Mae teulu Elliot yn gweithio trwy’r 
dydd, bob dydd i godi arian i gefnogi 

Duchenne UK i gyflymu triniaethau 
ar gyfer Dystroffi Cyhyrol Duchenne 
(neu DMD) i fod ar gael yn eang 
ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a 
cheisio sicrhau bod pob claf yn cael 
y cyfle i gymryd rhan mewn profion, 
os ydynt yn dymuno gwneud hynny. 

Nod Burnt Chef Project yw 
ceisio dileu stigma o ran iechyd 
meddwl yn y sector lletygarwch, 
gan weithio i gefnogi gweithwyr 
lletygarwch drwy amrywiaeth o 
wasanaethau iechyd meddwl.

FREE BUS 
JOURNEYS UNTIL 
END OF MARCH

CAIS CODI’R GWASTAD 
AR GYFER SEFYDLIAD 
HYFFORDDI 
Mae cais yn cael ei wneud 
i Gronfa Codi’r Gwastad 
Llywodraeth y DU i sefydlu 
Sefydliad Technoleg 
Cenedlaethol (STC) 
yng Nghasnewydd.

Cymeradwyodd cabinet y 
cyngor y cynnig i gyflwyno cais 
i'r gronfa sydd â'r nod o oresgyn 
anghydraddoldeb rhanbarthol. 

Byddai STC Casnewydd yn 
gydweithrediad sy'n cynnwys 
partneriaid a chyflogwyr addysg 
bellach ac uwch. Byddai'n 
ategu Ardal Wybodaeth 
Casnewydd â Phrifysgol De 
Cymru a champws arfaethedig 
canol dinas Coleg Gwent. 

Byddai'n canolbwyntio ar ddarparu 
addysg a hyfforddiant technegol 
lefel uwch o ansawdd uchel.  

Dywedodd Arweinydd Cyngor 
Dinas Casnewydd, y Cynghorydd 
Jane Mudd: “Rwy'n hyderus bod ein 
cais yn bodloni holl ofynion Cronfa 
Codi’r Gwastad gan y bydd STC 
Casnewydd yn sicrhau y bydd yn rhoi'r 
sgiliau technegol sydd eu hangen ar 
gyflogwyr yn y maes hwn i bobl leol. 

"Bydd yn ychwanegiad gwych i Ardal 
Wybodaeth Casnewydd a bydd yn 
gwella ymhellach y cymysgedd o 
ddefnyddiau yng nghanol y ddinas."

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno 
ceisiadau yw 6 Gorffennaf a disgwylir 
penderfyniad yn yr hydref  ynghylch 
a yw'n mynd i'r cam nesaf.

DYSGWCH RYWBETH 
NEWYDD YM MIS 
MEDI ELENI 
Mae Dysgu Oedolion yn y 
Gymuned Casnewydd yn rhoi 
cyfleoedd i bobl leol ennill 
sgiliau a chymwysterau mewn 
amrywiaeth o bynciau. 

Ym mis Medi eleni bydd y cylch 
newydd o gyrsiau yn dechrau.  
Mae'r rhain yn cynnwys sgiliau 
hanfodol mewn llythrennedd, TGAU 
mewn Saesneg a mathemateg, 
ieithoedd modern, Iaith Arwyddion 
Prydain, llythrennedd digidol 
a sgiliau byw'n annibynnol i 
oedolion ag anableddau dysgu.  

Yn newydd ar gyfer 2022 bydd 
cwrs ar lythrennedd carbon 

lle gall dysgwyr ddeall eu hôl 
troed carbon a chymryd camau 
i leihau eu heffaith ar y blaned. 

I gael rhagor o wybodaeth am 
gwrs neu i gofnodi eich diddordeb, 
e-bostiwch community.
learning@newport.gov.uk 
neu ffoniwch (01633) 656656 

Bydd manylion a dyddiadau’r cyrsiau 
ar gyfer mis Medi ar gael yn  
newport.gov.uk/
communitylearning

AIL DDIGWYDDIAD 
DIWRNOD AER GLÂN 
YN LLWYDDIANT 

www.newport.gov.uk/llyfrgelloedd
www.newport.gov.uk/communitylearning
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EICH CYNGOR DINAS NEWYDD  
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1. Allt-yr-ynn  
Pat Drewett  
Matthew Evans 
David Fouweather

2. Alway  
Debbie Harvey 
Tim Harvey 
Alex Pimm

3. Beechwood  
Deb Davies 
Matthew Pimm 
Mark Spencer 

4. Betws  
Janet Cleverly  
Jason Jordan 
Kevin Whitehead

5. Llangadwaladr 
Trefesgob a 
Langstone  
Ray Mogford  
William Routley

6. Caerllion 
Claire Baker-Westhead  
Stephen Cocks 
Jason Hughes

7. Gaer  
Dimitri Batrouni  
Stephen Marshall 
Bev Perkins

MAP WARD 
CYNGHORWYR 
DINAS CASNEWYDD  
2022-27 8. Graig  

John Harris 
John Jones

9. Llanwern  
Martyn Kellaway

10. Llyswyry  
Mark Howells  
Allan Morris  
James Peterson 
Andrew Sterry

11. Malpas  
James Clarke 
David Mayer 
Jane Mudd

13. Pilgwenlli  
Saeed Adan 
Debbie Jenkins

14. Ringland 
Laura Lacey  
Malcolm Linton 
Emma Stowell-Corten

15. Dwyrain Tŷ-du   
Bev Davies

16. Gogledd Tŷ-du  
Chris Reeks

17. Gorllewin Tŷ-du   
Yvonne Forsey  
John Reynolds 

18. Shaftesbury 
Paul Cockeram 
Lauren James

19. Sain Silian 
Paul Bright 
Phil Hourahine 
Carmel Townsend

20. Stow Hill  
Miqdad Al-Nuaimi 
Kate Thomas

12. Parc Tredegar a  
Maerun   
Rhian Howells 
Allan Screen 
Trevor Watkins

21. Victoria  
Gavin Horton 
Farzina Hussain 

FREE BUS 
JOURNEYS UNTIL 
END OF MARCH

LLWYDDIANT UN 
O DRIGOLION 
CASNEWYDD GYDA 
LITTER LOTTO
 
Un o drigolion Casnewydd 
yw'r chwaraewr cyntaf yn y 
ddinas i ennill gwobr wrth 
chwarae Litter Lotto.  

Dim ond am gwpl o wythnosau 
yr oedd Callum Clement wedi 
bod yn chwarae pan enillodd 
£1,000 yn y raffl ym mis Mai.

Mae Litter Lotto yn raffl am 
ddim lle mae chwaraewyr yn cael 
cynnig y cyfle i ennill gwobrau ar 
hap a gwobrau mawr misol dim 
ond am roi eu sbwriel yn y bin.  

Lawrlwythodd Callum yr ap wrth 
aros am apwyntiad meddyg.  
Dywedodd fod yr ap yn hawdd 
iawn i'w ddefnyddio, a'i fod wedi 
ei droi'n gasglwr sbwriel!

Yn dilyn yr etholiad 
llywodraeth leol ym mis Mai, 
mae 51 o gynghorwyr bellach 
yn cynrychioli'r ddinas:  35 
Llafur, saith Ceidwadwr, 
pedwar Annibynnwr, tri o 
Blaid Annibynnol Casnewydd, 
un Democrat Rhyddfrydol 
ac un o’r Blaid Werdd.

Dywedodd y Cynghorydd Jane 
Mudd, sydd wedi'i hailbenodi'n 
arweinydd y cyngor: “Hoffwn ddiolch 
i bob un o drigolion Casnewydd a 
roddodd o'u hamser i bleidleisio yn yr 
etholiad diweddar. Bydd dweud eich 
dweud bob amser yn un o'r pethau 
mwyaf  pwerus y gallwch ei wneud.

"Mae'n anrhydedd i mi ddychwelyd fel 
Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd 
a chyda'm cydweithwyr, byddaf  yn 
gwneud popeth posibl i wasanaethu 
Casnewydd yn dda a helpu i wella'r 
ddinas dros y pum mlynedd nesaf.

"Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, 
rydym wedi gweld cymunedau'n dod 
at ei gilydd ac mae wedi ein hatgoffa 
o'r hyn sydd bwysicaf  – mae angen 
i ni ailadeiladu cymdeithas lle rydym 

yn gofalu am ein gilydd, drwy'r amser.  
Byddwn yn sefyll ochr yn ochr â phobl 
Casnewydd i ddarparu Casnewydd 
gryfach, decach a gwyrddach, 
gan ganolbwyntio ar deuluoedd, 
cymunedau, busnes a thwf. 

"Er mwyn gwneud hyn, rydym wedi 
nodi ein cynlluniau sy'n canolbwyntio 
ar adeiladu cyfoeth cymunedol; 
twf  economaidd; addysg; canol 
y ddinas; gofal cymdeithasol a 
lles; yr amgylchedd; trafnidiaeth; 
tai a chymunedau; chwaraeon 
a diwylliant. Maent yn adeiladu 
ar y pethau rydym eisoes wedi'u 
cyflawni ar gyfer Casnewydd ac yn 
egluro ein bwriadau ar gyfer dinas 
sy'n newid, yn addasu ac yn tyfu. 

"Rwy'n gobeithio y bydd trigolion, 
partneriaid a busnesau fel ei gilydd 
yn ymuno â ni yn yr uchelgais 
hwn ar gyfer y ddinas, gan fod 
llwyddiant yn rhywbeth na allwn 
ond ei gyflawni drwy gydweithio." 

Penodwyd Cabinet newydd 
hefyd. Bydd yr aelodau hyn 
yn gwneud penderfyniadau 
strategol sy'n ymwneud â'u 
meysydd portffolio penodol:

• Arweinydd y cyngor  
a'r aelod cabinet dros  
dwf economaidd a 
buddsoddiad strategol - 
Y Cynghorydd Jane Mudd

• Dirprwy arweinydd y cyngor 
a'r aelod cabinet dros addysg 
a'r blynyddoedd cynnar -  
Y Cynghorydd Deb Davies

• Yr aelod cabinet dros 
seilwaith ac asedau -  
Y Cynghorydd Laura Lacey 

• Yr aelod cabinet dros 
gynllunio strategol, 
rheoleiddio a thai -  
Y Cynghorydd James Clarke 

• Yr aelod cabinet dros 
newid yn yr hinsawdd 
a bioamrywiaeth - Y 
Cynghorydd Yvonne Forsey

• Yr aelod cabinet dros  
les cymunedol -  
Y Cynghorydd Deb Harvey  

• Yr aelodau cabinet dros 
wasanaethau cymdeithasol 
- Y Cynghorydd 
Stephen Marshall a’r 
Cynghorydd Jason 
Hughes (rhannu swydd) 

• Yr aelod cabinet dros 
drawsnewid sefydliadol 
- Y Cynghorydd 
Dimitri Batrouni 

I gael rhagor o wybodaeth, 
edrychwch ar fap y ward isod neu 
ewch i newport.gov.uk/council

4 2532

www.newport.gov.uk/council
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Mae maethu preifat yn 
drefniant lle mae rhywun 
nad yw'n rhiant neu'n 
berthynas agos yn gofalu 
am blentyn o dan 16 oed – 
neu o dan 18 oed os yw'n 
anabl – heb i'r awdurdod 
lleol fod yn gysylltiedig. 

Gall y person sy'n gofalu fod 
yn ffrind, yn berthynas bell neu 
heb unrhyw fath o gysylltiad 
gyda'r bwriad o ofalu am y 
plentyn am fwy na 28 diwrnod.

Gall plant sy'n cael eu maethu'n 
breifat fod yn agored iawn i 
niwed ac yn dilyn marwolaeth 
drasig Victoria Climbie yn 2000, 
diwygiwyd y gyfraith i dynnu 

sylw at y cyfrifoldeb sydd gan 
gynghorau, gofalwyr maeth 
preifat a'r cyhoedd i'w diogelu. 

Cyngor Dinas Casnewydd  
oedd y cyntaf  yng Nghymru 
i benodi swyddog maethu 
preifat i gynnig cymorth a 
chyngor i ofalwyr maeth preifat 
a rhieni i asesu addasrwydd 
trefniadau o'r fath. 

Mae'r person sy'n gyfrifol 
am asesu trefniadau maethu 
preifat hefyd yn cysylltu ag 
ysgolion, gweithwyr iechyd 
proffesiynol ac asiantaethau 
gofal cymdeithasol i nodi plant 
sy'n cael eu maethu'n breifat. 

PAM MAE ANGEN I NI WYBOD AM OFAL 
MAETH PREIFAT 

Mae maethu preifat yn cwmpasu 
pob rhanbarth a dosbarth 
cymdeithasol. Mae’n gallu cynnwys; 

• Plant ifanc a leolir gan rieni 
biolegol gyda gofalwyr maeth 
preifat y maent wedi'u dewis. 

• Pobl ifanc yn eu harddegau wedi 
ymbellhau oddi wrth eu rhieni ac 
yn aros gyda theuluoedd ffrindiau. 

• Plant o dramor sy'n mynychu 
ysgolion neu gyfnewidfeydd sy'n 
cael eu lletya gyda theuluoedd 
am fwy na 28 diwrnod.

• Plant mewn rhai ysgolion 
preswyl annibynnol sydd wedi'u 
lleoli gyda phobl nad ydynt yn 
berthnasau yn ystod y gwyliau 
gan fod eu rhieni’n byw dramor.

• Plant lleol na allant fyw gyda'u 
rhieni oherwydd eu bod wedi 
marw, wedi cael eu carcharu neu 
oherwydd ymrwymiadau gwaith.

• Plant sy'n cael eu masnachu a all 
fod yn cael eu defnyddio ar gyfer 
cam-fanteisio’n rhywiol ar blant 
neu gaethwasiaeth fodern.   

Mae'n ddyletswydd gyfreithiol ar 
rieni neu'r rhai sydd â chyfrifoldeb 
rhianta a gofalwyr maeth preifat i 
hysbysu'r gwasanaethau cymdeithasol 
am drefniadau arfaethedig neu 
drefniadau sy'n bodoli eisoes. 
 
Dylai unrhyw un yn y swydd hon 
gysylltu â'r swyddog maethu preifat 
ar 01633 210272 neu e-bostio  
fostering@newport.gov.uk

 
 
 
 
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 gan Academi Ieuenctid 
Casnewydd (AIC) dros ddeng 
mlynedd o brofiad yn darparu 
hyfforddiant i bobl ifanc rhwng 
16 a 18 oed a'u cefnogi i gael 
gwaith neu ddysgu uwch.  

Gan weithio gyda darparwyr 
hyfforddiant lleol, mae 
amrywiaeth o gyrsiau ar gael a 
all gynnig llwybrau i bobl ifanc 
i nifer o wahanol yrfaoedd 
- gan baru eu sgiliau gyda 
chyflogwyr yn eu hardal.   

Gallant hefyd ennill hyd at £55 
yr wythnos wrth wneud y cwrs.  

Mae'r cyrsiau sydd ar gael yn 
cynnwys gwallt a harddwch, 
adeiladu, busnes a gweinyddu, 
chwaraeon a gwaith ieuenctid, 
peirianneg fodurol, gofal, 
gofal anifeiliaid, lletygarwch ac 
arlwyo a TG, STEM a chodio. 

I gael rhagor o wybodaeth 
am yr hyn sydd ar gael a sut i 
wneud cais, ewch i newport.
gov.uk/aic neu e-bostiwch  
newportyouthacademy@
newport.gov.uk 

ENNILL WRTH 
DDYSGU GYDAG 
ACADEMI IEUENCTID 
CASNEWYDD 

CYNGOR YN DOD 
Â LLIW I'R DDINAS 
GYDA PHROSIECT 
CELF STRYD NEWYDD 
Mae Cyngor Dinas  
Casnewydd, mewn partneriaeth 
â Cadwch Gymru'n Daclus, 
wedi cychwyn ar brosiect celf 
stryd peilot i wella ansawdd 
amgylcheddol lleol y ddinas. 

Rydym wedi comisiynu nifer o 
brosiectau sy'n dathlu treftadaeth 
y ddinas ac yn ychwanegu ychydig 
o liw i leoliadau allweddol.

Ein nod yw y bydd y prosiect yn 
arwain at deimladau o fwy o falchder 
a chysylltiad â'r ardal a ddaw yn sgil y 
murluniau, ac y bydd hyn yn ei dro yn 
arwain at lai o dipio anghyfreithlon, 
taflu sbwriel a graffiti anghyfreithlon. 

Ariennir y prosiect drwy grant Caru 

Cymru Cadwch Gymru'n Daclus, 
ac rydym hefyd wedi partneru 
â nifer o sefydliadau cymunedol 
gan gynnwys Maindee Unlimited, 
POBL a Barnabas House. 

Mae'r murlun cyntaf wedi'i osod yn 
Barnabas House ac mae'n cynnwys 
tirnodau lleol yn ogystal â phortread 
o'r bardd o Gasnewydd, W.H.Davies.    

Mae cylchfan Harlequin hefyd wedi'i 
chynnwys yn y prosiect.  Comisiynwyd 
yr artist Paul Shepard gan y cyngor 
i baentio murluniau gan ddefnyddio 
arddull y patrymau lliw harlequin ar 
y pileri o dan drosffordd yr A4042.  

Mae murluniau eraill yn cynnwys un 
ar wal ochr Brays Sweet Factory, 
Conway Road.  Mae’r safle hwn 
wedi gweld llawer o graffiti dros y 
blynyddoedd ac roeddem am weld 
gwelliannau sydd hefyd yn dathlu 
hanes a phwrpas yr adeilad.   

Rydym hefyd wedi cefnogi prosiect 
celfyddydau stryd ar wahân a 

fydd, yn ein barn ni, yn gwella 
ansawdd yr amgylchedd lleol, 
gan gynnwys The Place, adeilad 
diddordeb cymunedol newydd 
Theatr Tin Shed yn Heol y Bont. 

Mae mwy o safleoedd yn cael 
eu cwblhau, ein nod yw creu 
llwybr celfyddydau awyr agored, 
lle gall ymwelwyr gael map y 
gellir ei lawrlwytho o waith 
celf ar draws y ddinas. 

Rydym hefyd yn gweithio gyda 
chwmnïau cyfleustodau i sicrhau 
bod eu dodrefn stryd eu hunain yn 
cael eu cynnal a'u cadw'n gywir gan 
ddefnyddio'r rhain i arddangos celf  
stryd a grëwyd gan y gymuned.

FYDD ANGEN LLE MEITHRIN NEU  
YSGOL AR EICH PLENTYN YN 2023? 

Os bydd angen lle meithrin 
neu ysgol ar eich plentyn 
yn 2023, mae’n bwysig eich 
bod yn nodi'r dyddiadau 
cau ar gyfer gwneud cais.  

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

• Penderfynwch a ydych am 
gael addysg Cyfrwng Cymraeg 
neu Saesneg – cewch fwy o 
wybodaeth yn newport.gov.
uk/becomingbilingual 

• Gwnewch yn siŵr eich bod 
yn gwybod beth yw ysgol eich 
dalgylch – bydd gan blant sy’n 
byw o fewn dalgylch ysgol 
flaenoriaeth 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 ei ysgol ddalgylch.

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

• Gwnewch gais mewn da bryd 

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/schooladmissions 

Os ganwyd eich 
plentyn rhwng: 

Gwnewch gais 
ar gyfer: 

Gwnewch 
gais o:

Dyddiad 
cau:

1 Medi 2019 a  
31 Awst 2020* Meithrin 2023 7 Gorff 2022 5pm

15 Medi 2022 

1 Medi 2018 a  
31 Awst 2019 Derbyn 2023 2 Tach 2022 5pm

11 Ion 2023

1 Medi 2011 a  
31 Awst 2012 Uwchradd 2023 21 Medi 2022 5pm

23 Tach 2022 

* Cynigir dim ond un cyfle i wneud cais am le mewn ysgol feithrin, ac mae’r cyfle hwnnw’n  

berthnasol i geisiadau ar gyfer lleoedd mis Medi a lleoedd Codi’n 3 oed, pan fo lleoedd ar gael.

www.newport.gov.uk/schooladmissions
www.newport.gov.uk/aic
www.newport.gov.uk
www.newport.gov.uk/becomingbilingual



