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Mae uned yng Nghanolfan 
Kingsway gerllaw wedi ei 
thrawsnewid i fod yn llyfrgell 
dros dro liwgar a chroesawgar 
tra bod gwaith yn cael ei 
gynnal ar yr Amgueddfa, 

Oriel Gelf a Llyfrgell Ganolog 
yn Sgwâr John Frost.

Ym mis Awst, cynhaliodd StoryTrails, 
rhan o UNBOXED: Creativity in 
the UK, fel rhan o brofiad storïol 
ymdrochol mwyaf y wlad.

Gan ddefnyddio profiadau digidol, 
roedd yn adrodd hanesion diddorol 
am bobl a lleoedd Casnewydd.

Cafodd un, am deulu Windrush 
a ddefnyddiodd eu hangerdd 
a'u hysgogiad i fod yn ganolog 
i'w cymuned fabwysiedig, 
mewn ffordd gwbl newydd 
trwy lwybr realiti estynedig.

Mae’r ap StoryTrails ar gael ar  
yr App Store a Google Play Store.  
Ewch i story-trails.com 
am fwy o wybodaeth.

CYNGOR YN 
ENNILL AIL WOBR 
AMGYLCHEDDOL 
GENEDLAETHOL 

Mae Gŵyl Fwyd Casnewydd 
yn dychwelyd i'r ddinas 
ym mis Hydref ar ôl 
absenoldeb o ddwy flynedd 
wedi’i orfodi gan Covid.

Ddydd Sadwrn 8 Hydref, 
bydd strydoedd canol y ddinas 
unwaith eto yn llawn bwrlwm o 
weithgareddau a danteithion blasus.

Bydd digonedd o stondinau 
bwyd wrth i fasnachwyr 
arddangos y gorau mewn bwyd 
a diod o bob rhan o'r ddinas 
a'r rhanbarth ehangach. 

Yn ogystal â'r stondinau, bydd 
Marchnad Casnewydd ar ei newydd 
wedd yn croesawu cogyddion 
lleol gan gynnal arddangosiadau 
arbennig drwy gydol y dydd.

Bydd rhaglen lawn o weithgareddau 
hefyd yn cael ei chynnal ar draws 
safle'r ŵyl, gan gynnwys peintio 
wynebau a theatr stryd crwydrol. 

Ers y digwyddiad cyntaf  yn ôl 
yn 2010, mae'r ŵyl wedi dod yn 
uchafbwynt yn y sîn gŵyl fwyd 
Gymreig, gyda masnachwyr 
yn ei ystyried yn ddyddiad 
allweddol yn eu calendr.

Wrth sôn am yr ŵyl yn dychwelyd, 
dywedodd y Cynghorydd Jane 
Mudd, arweinydd y Cyngor: 
"Rwy'n llawn cyffro i weld Gŵyl 
Fwyd Casnewydd yn dychwelyd 
ar ôl bwlch anochel. 

"Mae’r ŵyl wedi denu cynhyrchwyr 
a chyflenwyr gwych o'r ardal leol 
a thu hwnt a miloedd lawer o 
ymwelwyr ers ei sefydlu yn 2010. 

"Rwy'n gwybod ei bod wedi'i 
cholli'n fawr, a bydd pawb 
sy'n gwerthfawrogi bwyd 
gwych, awyrgylch gwych 
a diwrnod allan gwych yn 
croesawu’r newyddion yma".

Mae mynediad i'r ŵyl, sy'n 
dechrau am 9am, am ddim. 

Mae'r cyngor yn ddiolchgar am 
gymorth gan y partneriaid/noddwyr 
eleni: Newport NOW, Casnewydd 
Fyw, and Marchnad Casnewydd, 
a gan ein noddwr Hywel Jones. 

 
 
Roedd y cyngor yn fuddugol 
am yr ail flwyddyn yn olynol 
yn y Gwobrau Amgylcheddol 
Cenedlaethol. 

Mae'r gwobrau, yn eu hail 
f lwyddyn, yn cydnabod yr 
ymdrechion amgylcheddol a 

gwyrdd gorau ledled Cymru.

Ar ôl ennill sefydliad Rhagorol yn ôl yn 
2021, cafodd y cyngor y wobr polisi 
ac arfer gorau yng ngwobrau'r sector 
cyhoeddus yn y seremoni eleni. 

Cafodd y cyngor ei gydnabod am ei 
ymdrechion i dorri allyriadau carbon, 
yn ogystal ag ar gyfer y cynllun 
sefydliadol newid yn yr hinsawdd 
sy'n nodi'r hyn y bydd y cyngor yn 
ei wneud i leihau ein hallyriadau 
ymhellach wrth iddo anelu at fod yn 
sefydliad carbon niwtral erbyn 2030.
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Theatr a 
Chanolfan 

Gelfyddydau 
Glan yr Afon

The 
Riverfront 
Theatre and 
Arts Centre

newportlive.co.uk/Riverfront 
 

                
                        Book your tickets | Archebwch eich tocynnau
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Mae Eich Casnewydd yn offeryn 
newydd a all helpu trigolion 
i ddod o hyd i ystod eang o 
weithgareddau a gwasanaethau i 
helpu i wella eu hiechyd a'u lles.

Mae cymunedau wedi wynebu 
llawer o bwysau dros y ddwy 
flynedd ddiwethaf ac mae tîm 
rhwydwaith lles integredig 
Casnewydd am gefnogi pobl mewn 
ffyrdd sy'n gweithio iddyn nhw.

Gall y map ar-lein gysylltu pobl 
â chlybiau, grwpiau cymorth, 
gweithgareddau a llawer mwy.

Fe welwch ar y map yr holl 
wybodaeth sydd ei hangen 
arnoch i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau neu i ofyn am help. 

Gallwch ddefnyddio'r bar chwilio 
i ddod o hyd i wasanaethau, 
gweithgareddau a sefydliadau 
neu glicio ar bin map i ddatgelu 
mwy o wybodaeth ar dudalen 
restrau bwrpasol.

Mae rhestrau yn amrywio o'r 
Ganolfan Byw'n Actif  i Youth 
Futures ac mae ganddyn nhw 
gyfoeth o ddata i helpu pobl o bob 

oed a chefndir gwahanol i ddod 
o hyd i rywbeth o ddiddordeb.

Mae rhwydweithiau lles integredig 
yn ymwneud â chydweithio'n well, 
ac yn fwy effeithiol, er mwyn parhau 
i wella iechyd a lles cymunedau.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan yn gweithio gydag amrywiaeth 
o bartneriaid, gan gynnwys y Cyngor, 
i gefnogi a chryfhau lles trigolion.

Dewch o hyd i Eich Casnewydd yn  
yournewport.co.uk

 
 
 
 
 
 
 
Ym mis Medi bydd rownd 
newydd o gyrsiau dysgu 
oedolion yn y gymuned yn 
dechrau ar gyfer 2022/2023. 

Eleni gall pobl gofrestru ar gyrsiau i 
ddatblygu eu sgiliau digidol - boed 
hynny'n ddechreuwyr pur neu i gael 
sgil newydd, mae 'na gwrs i bawb!

Ar gyfer y dechreuwr pur, bydd 
cwrs Dyw Cyfrifiaduron Ddim yn 
Brathu yn dangos i ddysgwyr sut 
i droi cyfrifiadur ymlaen, magu 
hyder a mynd i'r afael â hanfodion 
defnyddio cyfrifiadur personol.  

I’r rhai sy’n chwilio am gyrsiau i 
wella eich siawns i gael swydd, mae 
cyrsiau Lefel 1 a Lefel 2 ICDL yn 
cael eu hargymell a'u cymeradwyo 

gan gyflogwyr. Mae'r ddau gwrs 
yn cynnwys modiwlau prosesu 
geiriau, taenlenni a chyflwyno. 

Rydym hefyd yn cynnig cwrs ar 
sut i fod yn ddiogel ar-lein - sut 
i chwilio am wybodaeth ar y 
rhyngrwyd, a sut i fod yn greadigol 
wrth ddefnyddio cyfrifiadur, 
llechen gyfrifiadurol neu liniadur. 

I ddarganfod mwy am y cyrsiau 
sydd ar gael ac i gofrestru 
ewch i newport.gov.uk/
communitylearning 

BYDDWCH YN 
DDIGIDOL GRAFF 
GYDA DYSGU 
CYMUNEDOL 
CASNEWYDD

MAP YN CYFEIRIO 
TRIGOLION I GYMORTH

 
 
Dechreuodd prosiect gwerth 
£16m i drawsnewid Pont Gludo 
Casnewydd yn atyniad o bwys 
i dwristiaid y mis diwethaf. 

Y Cynghorydd Jane Mudd, 
arweinydd y cyngor, a arweiniodd y 
dathliadau mewn seremoni torri’r 
dywarchen a gynhaliwyd ar safle'r 
bont i nodi dechrau'r gwaith o godi 
canolfan ymwelwyr newydd.

Mae Cyfeillion Pont Gludo 
Casnewydd yn codi arian ar 
gyfer y prosiect, a chyflwynwyd 
rhodd hael o £20,000 ganddynt 
ar gyfer y prosiect i'r Cynghorydd 
Mudd yn y digwyddiad.

Bydd y prosiect hefyd yn cynnwys 
gwneud gwaith adfer helaeth ar y 

bont i sicrhau y caiff ei gwarchod 
ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Mudd: 
"Roeddwn i wrth fy modd yn croesawu 
cydweithwyr ac ymwelwyr i ddathlu'r 
prosiect a’n Pont Gludo wych.

"Fe fydd trawsnewid y safle'n atyniad 
twristaidd o bwys yn dod â manteision 
diwylliannol ac economaidd i'r ddinas.  
Bydd yn ein galluogi i arddangos 
y bont i gynulleidfa lawer mwy, 
a sicrhau y bydd cenedlaethau'r 
dyfodol yn gallu mwynhau'r strwythur 
unigryw hwn yn yr un modd ag y 
gwnaeth cenedlaethau blaenorol."

Bydd trigolion yn gallu cael y 
wybodaeth ddiweddaraf  am 
gynnydd y prosiect drwy gyfres 
o fideos sy’n cynnig cip y tu ôl i'r 
llenni, a bydd tîm y prosiect hefyd 
yn llunio rhaglen allgymorth, 'Tu 
Hwnt i'r Bont', a fydd yn ymgysylltu 
â chymunedau a sefydliadau lleol. 

Bydd diweddariadau pellach ar y 
ddwy fenter yn cael eu rhannu drwy 
sianeli cyfryngau cymdeithasol y Bont 
Gludo, a sianeli cyfathrebu'r cyngor.

TORRI’R DYWARCHEN 
GYNTAF WRTH 
I BROSIECT 
TRAWSNEWID Y BONT 
GLUDO DDECHRAU.

www.yournewport.co.uk
www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/Community-Learning/Community-Learning-landing.aspx
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PRYDAU YSGOL AM DDIM I BOB DISGYBL YSGOL BABANOD

Sut bydd fy mhlentyn yn 
derbyn y prydau hyn?

Pa gymorth arall 
sydd ar gael? 

Plant ym mlwyddyn 
3 ac uwch

Bydd pob plentyn yn 
nosbarth Derbyn, 
blwyddyn 1 a blwyddyn 
2 yn cael cynnig prydau 
ysgol am ddim.

Diolch i arian gan Lywodraeth 
Cymru, mae cynghorau 
ledled Cymru yn ymestyn 
argaeledd prydau ysgol am 
ddim, gan ddechrau gyda'u 
dysgwyr ieuengaf.  Y nod 
yw y bydd pob disgybl ysgol 
gynradd yn gallu cael pryd 
ysgol am ddim erbyn 2024.

Dywedodd y Cynghorydd Jane 
Mudd, Arweinydd Cyngor 
Dinas Casnewydd: "Mae hwn 

yn ymrwymiad gwych a fydd 
o fudd i gymaint o bobl ifanc 
yng Nghymru. Rydym yn falch 
iawn o fod yn cyflwyno hyn yn 
gynnar, gan ragori ar y targedau 
a osodwyd gan Lywodraeth 
Cymru. Fe wnaethon ni'r addewid 
hwnnw i bobl Casnewydd er 
mwyn i ni allu helpu cymaint o 
blant cyn gynted â phosib, ac 
rydyn ni'n cadw at yr addewid.

"Does dim dwywaith y bydd hyn 
yn cael effaith gadarnhaol ar 
deuluoedd a'n hamgylchedd  
addysg a byddwn yn gwneud 
popeth o fewn ein gallu i ymestyn 
hyn i'n dosbarthiadau iau cyn 
gynted ag y gallwn."  

Ychwanegodd y Cynghorydd 
Deb Davies – aelod cabinet dros 
addysg a'r blynyddoedd cynnar:  
"Mae cymaint o dystiolaeth sy'n 
dangos bod pobl ifanc yn dysgu'n 
well pan maen nhw'n cael eu bwydo 
ac yn llawn.  Rydym wedi bod yn 
gwthio'r neges hon am flynyddoedd 
ac mae clybiau brecwast wedi 
gwneud gwahaniaeth gwirioneddol, 
ond mae hyn yn gam pellach. 

"Mae yna heriau sy'n wynebu 
llawer o deuluoedd ar hyn o bryd, 
felly bydd hyn yn cael gwared 
ar rai o'r pryderon hynny ac yn 
sicrhau bod ein dysgwyr ieuengaf  
yn fodlon ac yn barod i fwynhau ac 
ennyn diddordeb yn eu haddysg." 

 
Bydd disgyblion yn gallu cael 
prydau bwyd yn uniongyrchol drwy 
eu hysgol. Does dim rhaid gwneud 
cais i gael pryd ysgol am ddim.

 
Gall teuluoedd a fyddai’n 
gymwys yn draddodiadol ar gyfer 
prydau ysgol am ddim barhau 
i gael cefnogaeth ychwanegol 
gan gynnwys grantiau gwisg 
ysgol, gostyngiadau ar deithiau 
ac arian ysgol ychwanegol.

Ychwanegodd y Cynghorydd 
Davies:  "Mae'n bwysig iawn, os 
ydych chi'n derbyn budd-daliadau 
penodol, eich bod chi'n dal i 
gysylltu â'r cyngor gan fod llawer 
mwy o gymorth ar gael i chi." 

Os oedd eich plentyn eisoes yn 
derbyn prydau ysgol am ddim 
(cyn mis Medi 2022) byddwn 
yn gwirio eich bod gymwys 
am y cymorth ychwanegol heb 
fod angen i chi ailymgeisio.

Os yw eich amgylchiadau 
wedi newid a'ch bod yn 
credu efallai y bydd gennych 
hawl nawr i gefnogaeth 
ychwanegol, gwnewch gais.

 
Bydd prydau ysgol a delir yn 
parhau fel yr arfer. Bydd cynlluniau 
i gyflwyno prydau ysgol am ddim 
i bob plentyn iau yn cael eu 
cyhoeddi cyn gynted â phosib.

Os oedd eich plentyn eisoes yn 
derbyn prydau ysgol am ddim (cyn 
mis Medi 2022) bydd y rhain yn 
cael eu cyflwyno'n awtomatig i'r 
flwyddyn academaidd newydd.  

Os yw eich amgylchiadau wedi 
newid a'ch bod yn credu efallai y 
bydd gennych hawl nawr i brydau 
ysgol am ddim a chefnogaeth 
ychwanegol, gwnewch gais.

Am fwy o wybodaeth am y cynllun 
prydau ysgol am ddim ac i wneud 
cais am gymorth ychwanegol ewch 
i newport.gov.uk/schoolmeals 
neu ffoniwch 01633 656656.

LLEOEDD YSGOL 
AR GYFER 2023 - 
GWNEWCH YN SIWR 
EICH BOD YN GWYBOD 
PRYD I WNEUD CAIS
Cyhoeddir amserlenni  
derbyn i ysgolion yn ystod haf 
y flwyddyn cyn y bydd plentyn 
yn dechrau yn yr ysgol - mae'n 
bwysig bod rhieni'n cymryd 
sylw o'r terfynau amser 
ymgeisio a gwneud cais o 
fewn yr amserlen berthnasol.

Bydd y rownd nesaf o geisiadau 
yn agor ar gyfer 2023 o leoedd 
mewn ysgolion uwchradd ar 21 
Medi 2022, gyda dyddiad cau 
ar 23 Tachwedd 2022. Bydd y 
ffenestr ar gyfer ceisiadau Derbyn 
yn agor ar 2 Tachwedd 2022. 

Gall rhieni ddewis unrhyw ysgol y 
maent am i'w plentyn ei mynychu 
a bydd y cyngor yn ceisio bodloni'r 
dewis hwnnw lle mae lleoedd ar gael. 

Ond mewn sawl ardal yng 
Nghasnewydd, mae'r galw am le 
mewn ysgolion yn arbennig o uchel ac 

yn aml mae mwy o geisiadau yn cael 
eu derbyn na’r lleoedd sydd ar gael.  

Cynghorir rhieni i ddarllen y polisi 
derbyn i ysgolion unigol a mynegi 
ffafriaeth am o leiaf dair ysgol 
wahanol er mwyn cynyddu'r 
siawns o gael lle y maent yn hapus 
ag ef.  Bydd dewis ar gyfer ysgol 
yn y dalgylch yn cael blaenoriaeth 
ond nid yw hyn yn gwarantu lle.

I gael rhagor o wybodaeth 
ar sut a phryd 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 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.

Beicio Trac

Sesiynau i Ieuenctid ac Oedolion nawr ar gael  Track Cycling

Youth & Adult sessions now available

G e r a i n t  T h o m a s
NATIONAL VELODROME OF WALES
FELODROM CENEDLAETHOL CYMRU

Find out more at 

Mwy o wybodaeth yn

newportlive.co.uk/TrackCycling  

01633 656757
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Newport Live memberships 
from £18.95 per month  

 Gym       Swim      Personal Support 
  Exercise Classes     Biocircuit 

Join online  
newportlive.co.uk/membership 

 Aelodaethau Casnewydd Fyw  
o £18.95 y mis  

 Campfa       Nofio      Cymorth Personol
 Dosbarthiadau Ymarfer Corff      Biocircuit 

Ymunwch ar-lein 
newportlive.co.uk/aelodaeth

01633 656757
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Mae torri coed mewn  
coetir gwarchodedig wedi 
costio £21,690 i'r perchennog 
yn dilyn erlyniad llwyddiannus 
gan Gyngor Dinas Casnewydd. 

Ymchwiliodd swyddogion ar ôl dod 
i wybod bod coed oedd wedi eu 
cynnwys mewn Gorchymyn Diogelu 
Coed yng ngorllewin y ddinas 
wedi cael eu torri heb ganiatâd.

Dywedodd y Cynghorydd 
Yvonne Forsey – Yr aelod cabinet 
dros newid yn yr hinsawdd a 
bioamrywiaeth:  "Rwy'n falch bod 
yr ymchwiliad hwn i dorri coed yn 
anghyfreithlon wedi arwain at erlyniad 
llwyddiannus a dirwy sylweddol.

"Mae'n dangos ein bod yn cymryd 
digwyddiadau o'r fath o ddifrif. 
Mae coed yn cael eu diogelu 
am resymau da iawn ac mae eu 
pwysigrwydd i'r amgylchedd yn 
adnabyddus felly does dim esgus 
dros ddiystyru GDCau yn amlwg."

Dywedodd y Cynghorydd James 
Clarke, yr aelod cabinet dros 
gynllunio strategol, rheoleiddio 
a thai: "Roedd hyn yn enghraifft 
wych o adrannau yn gweithio 
gyda'i gilydd. Yn yr achos hwn 
daeth swyddogion cynllunio, cefn 
gwlad a chyfreithiol at ei gilydd i 
gyflawni'r canlyniad boddhaol hwn.

"Er, yn anffodus, mae'r coed 
hynny bellach wedi’u colli, rwy'n 
gobeithio bod yr achos hwn yn 
anfon neges i eraill na ddylai 
GDCau gael eu hanwybyddu 
neu y bydd canlyniadau."

DIRWY AM 
DORRI COED 
GWARCHODEDIG

ENILLWYR 
ADDYSGIADOL 
CASNEWYDD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Athrawes ac ysgol yn y ddinas 
fu'n fuddugol yng Ngwobrau 
Addysgu Proffesiynol 
Cymru 2022 eleni.

Enwyd Holly Gordon (yn y llun), 
o ysgol arbennig ASA Ysgol Bryn 
Derw, yn athro newydd rhagorol. 

Cafodd ei disgrif io fel 
ysbrydoliaeth sy'n gweithio'n 
hynod o galed i gysylltu â phob 
disgybl y mae'n ei gyrraedd ac 
mae’n deall eu hanghenion dysgu 
ychwanegol penodol iawn.

Derbyniodd Ysgol Uwchradd 
Llanwern wobr Betty Campbell 
MBE am hyrwyddo cyfraniadau 
a safbwyntiau Cymunedau Du, 
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

Canmolwyd yr ysgol am 
feithrin teimlad o berthyn 
a dangos gwir ymrwymiad 
i ddathlu amrywiaeth.

HELP I BOBL SY'N CYSGU 
AR Y STRYD

Mae'r sesiynau wythnosol yn 
dwyn ynghyd sefydliadau sy’n 
cynnig gwasanaethau pwrpasol 
ac arbenigol i bobl ddigartref 
yn y ddinas gan gynnwys:

• Elusen The Wallich  
www.thewallich.com  
ac Eden Gate  
www.edengate.org.uk 

• Gwasanaeth Cyffuriau  
ac Alcohol Gwent  
www.gdas.cymru 

• Staff Iechyd Meddwl y GIG 

• Tîm Tai a Thîm Cefnogi 
Pobl Cyngor Dinas 
Casnewydd 

• Pobl www.poblgroup.co.uk 

• Gwasanaethau Trais 
Rhywiol Horizon  
www.horizonsvs.org.uk 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd 
a'i bartneriaid wedi ymrwymo 
i fynd i'r afael â digartrefedd 
a chysgu ar y stryd. 

Ffefrir dull "estyn llaw yn 
hytrach nag estyn cardod”.

Ym misoedd yr haf, mae nifer y bobl 
sy'n cysgu allan yn draddodiadol 
yn cynyddu ac nid yw eleni'n 
eithriad. I leiafrif  o bobl, mae 
hyn yn ddewis personol. 

Gall fod gan bobl sy'n cysgu ar 
y stryd fywydau cymhleth ac 
anhrefnus, a gallant fod yn hynod 
agored i niwed, ond mae cymorth 
ar gael, ac ar gynnig i bawb. 

Mae cyfeirlyfr o wasanaethau a 
manylion am yr ap Street Links, 
y gall pobl ei ddefnyddio i godi 
pryder am rywun sy'n cysgu ar 
y stryd, i'w gweld yn newport.
gov.uk/homelessness

Am sawl mis, llwyddodd pobl 
ddigartref  neu bobl sydd mewn 
perygl o fod yn ddigartref  i 
dderbyn cymorth arbenigol gan 
ystod o sefydliadau mewn canolfan 
allgymorth canol y ddinas.

Wedi’i sefydlu i ddechrau er mwyn 
cynnig atebion hirdymor amgen 
i'r bobl hynny oedd yn cardota 
ar y strydoedd, mae wedi cael 
ei hymestyn i gynorthwyo pawb 
sy'n cysgu ar y stryd a phobl sydd 
mewn perygl o gysgu ar y stryd.

Gyda'i gilydd mae'r gwasanaethau 
yn helpu pobl i ddeall a mynd 
i'r afael â'u hanghenion, boed 
hynny'n ddigartrefedd a thai, 
caethiwed, materion iechyd 
meddwl neu anawsterau cael 
mynediad at gyfleusterau 
a gwasanaethau.

Mae’n bosibl rhoi cyngor hefyd 
i'r rhai sy'n poeni am rywun 
maen nhw'n ei adnabod.

Ers i'r ganolfan agor ddechrau 
Rhagfyr, daethpwyd o hyd i 
lety i nifer o bobl, mae llawer 
o bobl eraill wedi cael cymorth 
i gael mynediad i wasanaethau 
ac mae sawl un wedi cael 
cyngor ar eu problemau tai.

www.newport.gov.uk/homelessness
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O 17 Medi 2023, bydd 
Llywodraeth Cymru'n 
cyflwyno cyflymder 
diofyn newydd 20mya 
ar gyfer pob ffordd dan 
gyfyngiadau yng Nghymru.

Mae’r rhain yn ffyrdd gyda 
goleuadau stryd heb fod yn 
fwy na 200 llath ar wahân, 
fel arfer wedi'u lleoli mewn 
ardaloedd preswyl ac adeiledig. 

Pan ddaw’r ddeddf  newydd i rym, 
bydd yr holl ffyrdd cyfyngedig yn 
cael eu newid o 30mya i 20mya.  

Mae hyn yn golygu na chewch 
deithio’n gyflymach na 20mya 
ar y ffyrdd hyn yn ôl y gyfraith.

Cymru fydd y wlad gyntaf  yn y 
DU i fabwysiadu cyflymder diofyn 
o 20mya pan ddaw'r newidiadau
i rym ymhen rhyw flwyddyn.

Bydd rhai ffyrdd yn parhau â 
therfyn cyflymder o 30mya.  
Bydd gan y rhain arwyddion 
fel sydd gan ffyrdd â therfynau 
cyflymder uwch ar hyn o bryd. 

Bydd unrhyw arwyddion 
cyflymder sydd ar waith ar 
hyn o bryd sy'n nodi terfyn 
o 20mya yn cael eu tynnu.

Ni fydd unrhyw arwyddion ar 
waith i'ch atgoffa o'r terfyn 
cyflymder lle mae'n safonol.   
Mae hwn yr un fath ag 
ydyw ar hyn o bryd o 
fewn terfynau 30mya.

Bydd gwaith yn cael ei wneud 
ar draws Casnewydd rhwng 
nawr a'r dyddiad hwn i 
baratoi ar gyfer y newid. 

Mae hyn yn cynnwys tynnu'r 
marciau crwn 20mya a 
30mya o'r ffordd. 

Mae’r marciau hyn er 
gwybodaeth yn unig ac nid  
ydynt yn ofynnol ar gyfer gorfodi 
terfynau cyflymder, felly gellir eu 
tynnu cyn cyflwyno’r terfynau.  

Mae Llywodraeth Cymru 
wedi dweud y gallai lleihau'r 
terfyn cyflymder o 30mya i 
20mya ar ffyrdd cyfyngedig 
arwain at lawer o fuddion.  
Mae’r rhain yn cynnwys: 

• Helpu i wella ein
hiechyd a’n lles

• Yn gwneud ein strydoedd
yn fwy diogel

• Diogelu'r amgylchedd
ar gyfer cenedlaethau'r
dyfodol

• Lleihau gwrthdrawiadau
ffyrdd

• Mwy o gyfleoedd i
gerdded a beicio yn ein
cymunedau

Rydym yn gweithio gyda llywodraeth 
Cymru a byddant yn cyhoeddi 
mapiau ar gyfer pob ardal gyngor yn 
manylu ar ba ffyrdd fydd yn newid 
i 20mya a pha ffyrdd fydd yn aros 
ar gyflymder o 30mya. Byddwn 
yn rhoi gwybod i drigolion pan 
fydd y map hwn ar gael i'w weld. 

Ewch i'n tudalen we 20mya yn 
newport.gov.uk/20mya 
am ragor o wybodaeth.

20MYA I FOD YN GYFLYMDER DIOFYN 
MEWN ARDALOEDD PRESWYL  

Cynhelir Gwobrau Cyn-
filwyr Cymru i ddathlu 
llwyddiannau cyn-filwyr drwy 
gydol y flwyddyn, a chafodd 
David Watkins, o Hyb Cyn-
filwyr Casnewydd, ei enwi'n 
wirfoddolwr y flwyddyn.

Sefydlodd David Hyb Cyn-filwyr 
Casnewydd fel grŵp cymdeithasol 
a chymorth yn 2019. Cafodd ei 
ysbrydoli i greu'r hyb oherwydd ei 
brofiadau a'i heriau personol ei hun.

Diolch i'w waith caled, mae'r hyb 
bellach yn cynnig amrywiaeth 
o wasanaethau gan gynnwys
sesiynau galw heibio wythnosol
gyda mynediad at gymorth
a chyngor eang, mynediad
teuluol i gyfleusterau campfa/
chwaraeon drwy Gasnewydd Fyw,
cymorth cyntaf  iechyd meddwl
a llawer mwy o wasanaethau.

Erbyn hyn mae dros 20 o gyn-
filwyr yn gwirfoddoli yn yr hwb, 
gan gefnogi aelodau o gymuned y 
lluoedd arfog yng Nghasnewydd. 

Mynychwyd y seremoni wobrwyo 
gan arweinydd y cyngor, y 
Cynghorydd Jane Mudd, a'r lluoedd 
arfog a'r pencampwr cyn-filwyr, 
y Cynghorydd Mark Spencer.

Dywedodd y Cynghorydd Mudd:  
“Mae'r wobr haeddiannol hon yn 
adlewyrchu'r gwaith gwych y mae 
David wedi'i gyflawni yn y gymuned 
ac ar draws Casnewydd i gyn-filwyr."

 
 
 
 
 

Mae cynnig cyffrous  
Cyngor Dinas Casnewydd a 
Choleg Gwent i greu campws 
yng nghanol y ddinas fydd yn 
darparu cyfleusterau addysg 
bellach o'r radd flaenaf yn 
cymryd cam arall ymlaen. 

Cynhaliwyd ymgynghoriad 
cyn cynllunio cyn i gais 
amlinellol gael ei gyflwyno ar 
y cyd gan y ddau sefydliad.

Bwriedir adeiladu campws 
canol y ddinas ar safle Canolfan 
bresennol Casnewydd a bydd 
canolfan hamdden newydd o'r 
radd flaenaf  yn cael ei hadeiladu 
ar safle tir llwyd gerllaw ger glan 
yr afon i gymryd lle Canolfan 
Casnewydd sy'n heneiddio.

Y CAM NESAF AR 
GYFER CYNLLUN 
CAMPWS COLEG 
GWENT

CYN-FILWR O 
GASNEWYDD YN 
ENNILL Y BRIF 
WOBR

Book Now | Archebwch Nawr
newportlive.co.uk/Riverfront

#RiverfrontPanto
01633 656757
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Mae Maethu Cymru 
Casnewydd bob amser 
yn chwilio am bobl sy'n 
gallu cynnig cartref diogel 
a chariadus i blentyn.

Mae angen ystod amrywiol o 
ofalwyr maeth arnom gan fod 
plant yn dod o sawl cefndir 
gwahanol ac fe hoffem glywed 
hefyd gan y rhai sy'n gallu croesawu 
pobl ifanc yn eu harddegau. 

Mae Maethu Cymru Casnewydd 
yn rhan o rwydwaith cenedlaethol 
o wasanaethau maethu 
awdurdodau lleol Cymru.

Rydyn ni’n credu mewn adeiladu 
dyfodol gwell i blant drwy 
gydweithio a rhannu gwybodaeth.

Yn ddiweddar mae Comisiynydd 
Plant Cymru Rocio Cifuentes wedi 
rhoi ei chefnogaeth i'n hymgyrch 
i recriwtio mwy o ofalwyr maeth 
o gefndir lleiafrifol ethnig.

“Mae Maethu’n wasanaeth hanfodol 
sy'n gallu darparu amgylchedd 
diogel a chariadus i'r plant a'r bobl 
ifanc mwyaf  agored i niwed. 

"Mae plant sy'n mynd i'r system 
ofal yn dod o amrywiaeth eang o 
gefndiroedd, ac felly mae'n bwysig 
bod gennym ystod amrywiol o 

ddarpar ofalwyr maeth hefyd.

"I blentyn sy'n mynd drwy'r  
hyn all fod yn brofiad annifyr a llawn 
straen, mae teulu maeth sy'n deall ei 
gefndir diwylliannol, yn siarad ei iaith 
gyntaf, neu'n arfer eu crefydd wneud 
gwahaniaeth mawr o ran gwneud i'r 
plentyn hwnnw deimlo'n ddiogel.  

"Mae teuluoedd yn dod ym mhob 
siâp, maint, lliw a diwylliant, ac 
felly y dylai teuluoedd maeth fod 
hefyd - rwy'n annog unrhyw un sy'n 
meddwl am faethu i gysylltu gan 
fod plant o gefndiroedd amrywiol 
angen y gefnogaeth honno."

Nid yw maethu awdurdodau lleol er 
elw - yma i blant, nid i gyfranddalwyr 
- rydyn ni, a dyna pam mae angen 
mwy o bobl leol i faethu gyda ni.

Byddai ein tîm cyfeillgar wrth 
eu bodd yn clywed gennych 
ac ateb unrhyw gwestiynau 
a allai fod gennych. 

Dysgwch fwy yn  
fosterwales.newport.gov.uk,  
e-bostiwch l fostering@newport.
gov.uk neu ffoniwch 01633 210272.

Cymerwch y cam bach 
cyntaf hwnnw a gallech 
wneud gwahaniaeth 
enfawr i fywyd plentyn.

Dydyn ni ddim yn anwybyddu’r 
gorffennol, ond y presennol a’r 
dyfodol yw ein ffocws.

Mae angen teuluoedd arnon ni fydd yn deall 
beth allai plentyn fod wedi bod drwyddo, 
gan gynnwys y rhai sydd wedi dod i’r wlad 
heb unrhyw un i ofalu amdanyn nhw.

fostering@newport.gov.uk 
01633 210272

Os byddwch chi’n maethu gyda ni:  

•  Bydd ein tîm gyda chi bob  
cam o’r ffordd 

•  Byddwch yn cael cymorth  
ariannol ac ymarferol 

•  Bydd sgiliau ac arbenigedd y tîm 
cyfan ar gael i chi 

CasnewyddNewport

Rydyn ni eisiau 
creu dyfodol, 
gwell mwy  
disglair i blant

Mae angen 
teuluoedd  
maeth arnon ni

ALLECH CHI ROI CARTREF CARIADUS I BLENTYN? 

BANERI GWYRDD 
YN CAEL EU 
CODI ETO MEWN 
DAU BARC YNG 
NGHASNEWYDD

 
Mae dau o barciau mwyaf 
Casnewydd yn dathlu unwaith 
eto ar ôl cadw eu statws  
Baner Werdd ar gyfer 2022/23. 

Mae Parc Beechwood a Pharc 
Belle Vue wedi eu cydnabod gan 
Cadwch Gymru'n Daclus am eu 
cyfleusterau ardderchog i ymwelwyr, 
safonau amgylcheddol uchel, ac 
ymrwymiad i ddarparu mannau 
gwyrdd o ansawdd gwych.

Dyma fydd yr unfed flwyddyn ar 
bymtheg yn olynol i Barc Belle Vue 
dderbyn statws Baner Werdd, ac 
mae Parc Beechwood yn dathlu 
am y bumed flwyddyn yn olynol. 

Mae trydydd safle sy'n cael ei reoli 
gan y Cyngor, Amlosgfa Gwent, hefyd 
wedi cadw ei statws Baner Werdd 
am y chweched flwyddyn yn olynol.   

Mae gwobrau'r Faner Werdd 
yn gynllun ar gyfer y DU gyfan 
sy'n cydnabod a gwobrwyo 
parciau a mannau gwyrdd 
sy'n cael eu rheoli'n dda. 

Dywedodd y Cynghorydd Yvonne 
Forsey – Yr aelod cabinet dros newid 
yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth:  
"Rwyf  wrth fy modd bod ein tri safle 
wedi cadw eu statws Baner Werdd. 

"Unwaith eto, mae'r gwobrau hyn 
yn gydnabyddiaeth o waith caled ac 
ymroddiad ein swyddogion wrth reoli 
ein mannau gwyrdd, a'u gwneud mor 
groesawgar ac ecogyfeillgar â phosibl. 

"Rydym yn cydnabod gwerth 
mannau awyr agored o safon uchel 
i drigolion, llefydd y gallant gysylltu 
â natur a'u cymuned leol.  Dyna 
pam rydym wedi ymrwymo £2.5m 
ychwanegol o gyllideb eleni i wella 
ein parciau a'n mannau gwyrdd, yn 
ogystal â £300,000 dros y ddwy 
flynedd nesaf  ar gyfer cynnal a 
chadw ardaloedd chwarae ac offer." 

MARATHON ABP 
CASNEWYDD 
CYMRU A 10K 
2022 WEDI'I 
AILDREFNU

CYFLEUSTER 
STORIO BEICIAU 
AR EI FFORDD I 
GANOL Y DDINAS
 
Mae uned storio beiciau 
newydd ar ei ffordd 
i Skinner Street.

Bydd Spoke Safe Newport, 
a reolir gan yr elusen Gap 
Wales, yn cynnig y cyfleuster 
storio beiciau cyntaf yng 
nghanol y ddinas i  gael ei 
fonitro'n ddiogel 24/7.

Ar adeg mynd i'r wasg, roedd 
yr uned bron yn barod i agor. 

Chwiliwch ‘Spoke Safe  
Newport’ i gael rhagor 
o wybodaeth.
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Mae’r trefnwyr  
digwyddiadau Run 4 Wales 
(R4W) wedi cyhoeddi y 
bydd Marathon a 10K ABP 
Casnewydd Cymru 2022, sydd 
i fod i gael eu cynnal ddydd 
Sul 23 Hydref 2022, bellach yn 
cael eu cynnal yn y gwanwyn 
ddydd Sul 16 Ebrill 2023.

Bydd nawr yn dychwelyd 
i'w lle rheolaidd yn y calendr 
rhedeg yn ystod y gwanwyn 
ddydd Sul 16 Ebrill 2023.

Mae Prif Weithredwr Run 
4 Wales, Matt Newman, yn 
esbonio'r penderfyniad: "Wrth i'r 
sector ailosod ei hun yn dilyn effaith 
y pandemig, bydd y dyddiad newydd 
yn rhoi cyfle i ail-lansio'r digwyddiad, i 
ddileu nifer o risgiau gweithredol sy'n 
deillio o ddyddiad diwedd mis Hydref  
ac i sicrhau y gall pawb fwynhau 
digwyddiad o ansawdd uchel."

"Mae symud y digwyddiad allan 
o galendr rhedeg hynod brysur yr 
hydref  yn rhoi'r amser a'r cyfle i 
ni weithio ochr yn ochr â Chyngor 
Dinas Casnewydd a sefydliadau 
partner posib eraill gyda'r 
bwriad o dyfu'r digwyddiad."

“Rydym yn ymddiheuro i bawb 
a oedd wedi cofrestru ar gyfer 
y digwyddiad ac yn gobeithio 
eich bod yn deall bod dychwelyd 
i'r dyddiad cyn y pandemig er 
budd gorau'r cyfranogwyr a'r 
rhanddeiliaid allweddol."

Dywedodd Arweinydd Cyngor 
Dinas Casnewydd, Y Cynghorydd 
Jane Mudd: "Rydym yn deall 
penderfyniad Run 4 Wales yn llwyr 
ac yn cydnabod yr etifeddiaeth a'r 
heriau parhaus y mae'r pandemig 
yn parhau i beri ar gyfer pob math 
o ddigwyddiadau. Y peth pwysicaf  
i ni yw bod y digwyddiad anhygoel 
yma'n dod yn ôl yn gryfach nag 
erioed, ac fe wnawn ni bopeth o 
fewn ein gallu i gefnogi hynny."

I gael mwy o wybodaeth ewch i  
newportwalesmarathon.co.uk

fosterwales.newport.gov.uk
www.newportwalesmarathon.co.uk



