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Bydd newidiadau a gyfl wynwyd 
i wasanaeth ailgylchu’r ddinas a 
weithredir gan Wastesavers ar 
ran Cyngor Dinas Casnewydd 
yn arbed £224,000 y fl wyddyn 
i’r cyngor yn y pen draw.

Bydd disodli’r bagiau ailgylchu 
plastig gyda bag coch cryf  ar gyfer 
plastig a chaniau yn arbed tua 
£34,000 y fl wyddyn i’r cyngor.

Bydd Wastesavers hefyd yn gyfrifol 
am gasgliadau cardfwrdd, a fydd 
yn cael eu gwneud yn wythnosol, 
a bydd hyn yn arwain at arbediad 
o tua £190,000 y fl wyddyn.

Er bod rhai pobl wedi cwestiynu 
pam ein bod wedi newid, 
mae’r � ordd y mae preswylwyr 
Casnewydd yn ailgylchu eu 
gwastra� , gan gynnwys yr amryw 
gynhwysyddion a ddefnyddir, ymysg 
y systemau mwyaf  cost-e� eithiol 
ac e� eithlon sydd ar waith.

Ledled Cymru a gweddill y DU, 
mae dwy brif  � ordd o gasglu 
deunyddiau ailgylchu o’r cartref; un 
yw ble mae preswylwyr yn rhoi’r 
holl eitemau i’w hailgylchu mewn 
cynhwysydd sy’n cael eu didoli 
mewn cyfl euster ailgylchu gwahanol. 
Gelwir hyn yn gasgliad cymysg.  

Y dull arall, a ddefnyddir yng 
Nghasnewydd, yw lle mae 
preswylwyr yn rhoi eitemau 
ailgylchadwy mewn amrywiaeth 
o gynwysyddion a chânt eu didoli 
ar garreg y drws. Dewiswyd y 
dull hwn gan ei fod yn lleihau 
costau ac yn fwy ecogyfeillgar. 

Dywedodd y Cynghorydd Ray 
Truman, Dirprwy Arweinydd ac 
Aelod Cabinet dros yr amgylchedd, 
cynaliadwyedd a thrafnidiaeth:

“ Gobeithiwn y bydd preswylwyr yn 
gwerthfawrogi’r newidiadau hyn. 
Mae ailgylchu’n hynod bwysig i’r 
amgylchedd ac yn lleihau faint o 

sbwriel sy’n mynd i dirlenwi. Baswn 
yn annog pawb i wneud eu rhan.”

Mae system ailgylchu 
Casnewydd yn eithaf  hawdd a 
rhesymegol i’w defnyddio: 

•  Bag coch – mae hwn wedi’i 
bwyso i lawr er mwyn rhwystro 
eich plastigau, caniau, � oil ac 
aerosolau rhag chwythu i � wrdd

•  Bocs gwyrdd – mae’r bocs 
cadarn hwn yn casglu eich 
cardfwrdd, cartonau bwyd a 
diod (pecynnau Tetra) a gwydr. 
A pheidiwch â phoeni am y glaw; 
gallwn gasglu ac ailgylchu eich 

cardfwrdd gwlyb o hyd - a byddwn 
yn gwneud hyn bob wythnos

•  Bocs glas  – yr un ar gyfer eich 
papur, eitemau trydanol bychan 
sydd wedi torri a thecstilau glân 

•  Cadi bwyd – ar gyfer eich 
gwastra�  bwyd, pilion a bagiau te 
yn unig – dim papurau gorchudd 
na phecynnu os gwelwch yn dda

Os bydd angen help ar bobl gydag 
ailgylchu, gallant gysylltu â’r cyngor 
neu Wastesavers am gyngor

Am ragor o wybodaeth, ewch i 
www.newport.gov.uk/recycling

Gyda’r Nadolig yn agosáu, 
bydd troseddwyr sy’n gwerthu 
nwyddau � ug yn ceisio twyllo 
cymaint o gwsmeriaid â phosibl.

Er ei bod yn demtasiwn i brynu’r 
eitemau diweddaraf am brisiau 
fargen, gall yr anrhegion rhad 
hynny fod â pheryglon cudd a 
goblygiadau dychrynllyd.

Er enghrai� t, gall colur � ug 
gynnwys plwm, copr, mercwri, 
arsenig neu gadmiwm a gall achosi 
chwyddo, brech a gwenwyno. 

Gall alcohol � ug gynnwys methanol, 
gwrthrewydd a thanwydd, gan 
achosi cyfog, poenau yn stumog, 
problemau arennau neu afu, coma 
neu hyd yn oed farwolaeth. 

Gall nwyddau plant answyddogol fel 
teganau a dillad gwisgo i fyny beri nifer 
o beryglon gyda darnau mân rhydd, 
cordiau hir a deunyddiau sy’n wenwynig 
neu nad ydynt yn cyrraedd safonau tân.

Gall cydrannau o ansawdd gwael 
neu rai coll mewn nwyddau 
trydanol a gwefrwyr achosi sioc 
drydanol, tanau a � rwydradau.

Mae troseddwyr yn defnyddio’r 
rhyngrwyd, cyfryngau cymdeithasol, 
siopau a hyd yn oed yn ymweld 
â chlybiau a thafarndai i 
werthu eu nwyddau � ug.

Rhowch wybod am werthwyr 
nwyddau � ug i’r Adran Safonau 
Masnach trading.standards@
newportgov.uk neu � oniwch 656656 

PEIDIWCH Â CHAEL EICH 
TWYLLO GAN NWYDDAU 
FFUG Y NADOLIG HWN

M A T E R I O N
CASNEWYDD
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TEITHIAU 
CERDDED 
CASNEWYDD

Mae Cyngor Dinas Casnewydd 
wedi cytuno y bydd digwyddiad 
poblogaidd Teithiau Cerdded 
Casnewydd, a gynhaliwyd yn 
gynharach eleni, yn ddigwyddiad 
blynyddol o hyn ymlaen.

Daeth tua 125 o bobl ar y dydd, 
er gwaethaf  tywydd gwlyb iawn.

Cafodd y digwyddiad ei noddi gan 
nifer o grwpiau a sefydliadau, gan 
gynnwys Cyngor Dinas Casnewydd, 
Dewch i Gerdded Cymru, Ramblers 
De Gwent, Casnewydd Fyw, 
Cerdded Casnewydd, Grŵp Awyr 
Agored Casnewydd, Cymdeithas 
Cerddwyr Pellter Hir (LDWA), 
Apêl Sparkle, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan a Tesco.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie 
Harvey, Aelod Cabinet ar gyfer 
Diwylliant, Hamdden a Chwaraeon, 
ei bod yn falch iawn o lwyddiant y 
digwyddiad cyntaf  ac wrth ei bodd y 
bydd yn cael ei gynnal yn flynyddol.

  “Edrychwn ymlaen at weld hyd yn oed 
 mwy o bobl yn cofrestru ar gyfer  
 y flwyddyn nesaf,” 
 dywedodd y Cynghorydd Harvey.

Mae’r Flwyddyn Newydd yn 
amser gwych i wneud addunedau 
realistig ar gyfer �ordd o fyw 
iachach a hapusach, ac mae 
Casnewydd Fyw yno i’ch helpu i 
greu y fersiwn gorau ohonoch chi. 

Ydych chi am wella eich iechyd 
a’ch �trwydd cy�redinol? Mae gan 
Casnewydd Fyw gyfleusterau hamdden 
ledled y ddinas a dosbarthiadau ymarfer 
cor� a rhaglenni �trwydd pwrpasol 
fel rhan o becynnau aelodaeth.

Neu os ydych am fynd allan yn amlach 
gyda �rindiau a’r teulu neu fwynhau 
mwy o amser i chi eich hun, mae 
Casnewydd Fyw yn cynnig theatr, 
comedi, cerddoriaeth fyw, dawns 
a phrofiadau diwylliannol hefyd yn 
Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan 
yr Afon a Chanolfan Casnewydd. 
www.newportlive.co.uk 

Llongyfarchiadau i sta� 
Mynwent Gwynllyw a 
gafodd ganmoliaeth uchel 
yng nghategori Mynwent 
y Flwyddyn eleni yn y 
Good Funeral Awards, y 
gystadleuaeth flynyddol 
ar gyfer rhagoriaeth yn y 
diwydiant angladdau.

Daeth yr enwebiad gan Drefnwyr 
Angladdau Ian Watts a’i Fab 
y mae gwaith caled y sta�  yn 
amlwg wedi creu argra�  arnynt.

Yn ystod y misoedd nesaf 
bydd y cyngor yn paratoi 
cyllideb 2017/18.

Mae arbedion o tua £48m eisoes 
wedi cael eu gwneud yn y pum 
mlynedd diwethaf, ond rydym 
yn rhagweld gorfod dod o hyd i 
arbedion pellach yn 2017/18 wrth 
i’r arian y mae llywodraeth leol 
yn ei dderbyn gan San Ste�an, a 
ddosberthir i ni gan Lywodraeth 
Cymru, yn parhau i gael ei gwtogi.

Rydym yn awyddus i glywed gennych 
am yr hyn sydd bwysicaf  i’ch lles 
chi nawr ac yn y dyfodol a sut 
rydych yn credu y gallem wneud 
pethau’n well ac arbed arian.

Ym mis Rhagfyr, bydd y cabinet yn 
adolygu nifer o gynigion cyllidebol a 
fydd wedyn yn mynd allan ar gyfer 
ymgynghoriad cyhoeddus dros bedair 
wythnos. Yna cai� pob ymateb ei 
ystyried yng nghyfarfod y cabinet 
ym mis Chwefror cyn y cai� cyllideb 
ddra�t ei rhoi gerbron y cyngor llawn.

I gael rhagor o wybodaeth ac 
i ddweud eich dweud ewch i                                      
www.newport.gov.uk/
budget.uk/budget

Mae paratoadau swyddogol 
Casnewydd ar gyfer y Nadolig 
yn dechrau ddydd Sadwrn 
12 Tachwedd gyda diwrnod 
o adloniant lliwgar, tymhorol 
drwy ganol y ddinas.

Bydd yna sioe lwyfan anhygoel 
ar gy�ordd Charles Street a 
Commercial Street yn dechrau 
am ganol dydd, a fydd yn cynnwys 
per�ormiadau gan enwogion a 
phobl leol. Bydd Siôn Corn hefyd 
yn crwydro’r strydoedd cyn troi’r 
goleuadau ymlaen am 5pm. 

Bydd dathliadau’r ŵyl eleni’n cael 
eu cyflwyno gan Newport Now, 
y cor�  a arweinir gan fusnes sy’n 

cefnogi ac yn hyrwyddo canol y 
ddinas. Dywedodd y Cadeirydd, 
Alan Edwards: “Rydym yn 
gweithio’n agos gyda Chyngor 
Dinas Casnewydd, Newport Norse 
a Friar’s Walk ar y paratoadau eleni 
er mwyn creu ysbryd gwirioneddol 
Nadoligaidd yng nghanol y ddinas.”

Bydd Friar’s Walk hefyd yn dathlu 
ei ben-blwydd cyntaf  ar y diwrnod. 
Bydd adloniant stryd, gan gynnwys 
yr hyfryd Bjorn the Bear, a giamocs 
doniol gan fam-guod Nadoligaidd ar 
gefn sgwteri a choblynnod direidus!

Gall plant ifanc brofi gosodiadau 
celfyddydol rhyngweithiol 
yn ogystal â gweithgareddau 

chwaraeon gan Ddreigiau 
Casnewydd Gwent. Dewch 
draw i gwrdd â’r chwaraewyr, 
cael tynnu eich llun a chael cyfle 
i ennill tocynnau i wylio gêm.

Ychwanegwch rywfaint o 
gerddoriaeth a thân gwyllt, 
a bydd gennych y dechrau 
per�aith i dymor y Nadolig.

A pheidiwch ag anghofio 
pantomeim Glan yr Afon - eleni 
bydd Sinderela’n ychwanegu 
rhywfaint o lwch tylwyth teg! Mae’r 
�efryn teuluol hwn yn addas i bob 
oedran ac mae’n rhedeg o 29 
Tachwedd i 2 Ionawr 
www.newport.gov.uk/christmas

Mae Casnewydd yng nghanol 
camau olaf rhaglen Lleoedd 
Llewyrchus Llawn Addewid 
tair blynedd Llywodraeth 
Cymru a fydd yn dod i 
ben ym mis Mawrth.

Mae’r cyngor wedi gweithio gyda 
phartneriaid yn y sector preifat a’r 
sector gwirfoddol ar brosiectau 
sydd wedi rhoi bywyd newydd 
i nifer o adeiladau allweddol. 

Bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir i 
greu man agored o ansawdd da rhwng 
Commercial Street a Ffordd y Brenin. 
Cafodd dau adeilad, gan gynnwys 
neuadd snwcer Riley, eu dymchwel 
er mwyn darparu man agored a fydd 
yn cysylltu ochr ddeheuol canol y 
ddinas â datblygiadau ehangach. 

Mae’r cynlluniau a  
gwblhawyd yn cynnwys  
addasu’r hen King’s Hotel  
gan ddatblygwr preifat yn 
swyddfeydd a �atiau ac 
adnewyddu’r National Buildings 
yn Commercial Street, sy’n 
eiddo i ymddiriedolaeth.

Mae gwaith yn dal i fynd  
rhagddo ar nifer o gynlluniau 
gan gynnwys cam dau prosiect 
cymdeithas dai Pobl i adfer 
lloriau uchaf  Gri�n Island, yn 
ardal y Stryd Fawr, yn gartrefi 
newydd yn dilyn cwblhau cam 
un yn llwyddiannus a gwaith 
i wella y tu allan i eiddo yn 
Commerical Road gyferbyn â 
Mariner’s Green, gan gynnwys 
tafarn hanesyddol yr Alma.

ADFYWIAD  
YN  
TRAWSNEWID 
CANOL Y DDINAS

Y FERSIWN GORAU 
OHONOCH CHI

GWOBR 
MYNWENTMAE’R 

NADOLIG YN 
AGOSÁU

CYLLIDEB Y 
CYNGOR – 
DWEUD EICH 
DWEUD

Man agored arfaethedig yn  
Commercial Street
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CARCHARU 
DAU AM 
GYNLLWYNIO  
I DWYLLO

DIRWYO 
DATBLYGWR 
AM DROSEDD 
ADEILADU

CASGLIADAU 
GWASTRAFF 
GARDD

Cafodd tad a mab ddedfrydau 
o garchar am gynllwynio i 
dwyllo cwsmeriaid yn ne 
Cymru yn dilyn erlyniad 
llwyddiannus gan y cyngor 
ar ran Scambusters Cymru 
a leolir yng Nghasnewydd.

Plediodd Je�rey Tawse, 52 oed, 
a’i fab 25 oed James, y ddau o 
Gaerdydd, yn euog i’r cyhuddiad ym 
mis Gor�ennaf. Cyfaddefodd Je�rey 
Tawse iddo wyngalchu arian hefyd.

Clywodd y llys sut y gwnaeth y ddau 
dwyllo 15 o bobl hŷn ac agored 
i niwed ar draws de Cymru.

Bu Scambusters Cymru yn 
cynnal ymchwiliad dwy flynedd i 
weithgareddau’r pâr. Dywedodd yr 
arweinydd tîm, Andrew Berti:  
“ Cawsom ein synnu gan yr hyn 
y gwnaethom ei ddarganfod. 
Defnyddiodd y ddau ddyn dechnegau 
gwerthu bygythiol i fygylu pobl hŷn ac 
agored i niwed fel eu bod yn cytuno i 
gael gwaith wedi’i wneud. Daethom 
o hyd i enghrei�tiau o safonau gwael, 
codi gormod am waith a gwaith 
ddim yn cael ei wneud hyd yn oed.”

Cafodd datblygwr a fethodd 
â gwneud cais am ganiatâd, 
o dan ddeddfwriaeth 
Rheoliadau Adeiladu 
2010, ar gyfer gwaith 
adeiladu, ddirwy o £3,000 a 
chostau a £10 ychwanegol 
y dydd am bob diwrnod y 
parhaodd y di�yg talu.

Gofynnwyd i’r datblygwr ar 
nifer o achlysuron i unioni’r 
sefyllfa ond yn an�odus fe 
anwybyddodd gyngor gan 
swyddogion y cyngor ac nid oedd 
gan y cyngor ddewis ond erlyn.

Mae’r rheoliadau yno er mwyn 
sicrhau iechyd a diogelwch pobl 
mewn adeiladu ac o’u hamgylch. 

Daw casgliadau gwastra� gardd 
i ben dros y gaeaf cyn bo hir. 

Bydd eich casgliad olaf rhwng 21 
Tachwedd a 2 Rhagfyr, yn dibynnu 
ar eich diwrnod/wythnos casglu.

Gallwch weld eich holl  
ddyddiadau casglu yn  
www.newport.gov.uk/                                        
mynewport

Bydd casgliadau’n ailddechrau 
eto yn yr wythnos yn dechrau 
6 Mawrth 2017.

Gallwch fynd â’ch gwastra� gardd, 
gan gynnwys coed Nadolig, i 
Ganolfan Ailgylchu Gwastra� 
Cartref, Ffordd y Dociau, neu 
ddefnyddio eich bin gwastra� i 
gasglu dail sy’n disgyn ar gyfer 
casgliadau cyntaf y flwyddyn nesaf.

Mae ceisiadau ar-lein ar gyfer 
lleoedd ysgol derbyn, iau ac 
uwchradd ar agor bellach.

Dylai rhieni sydd angen lle dosbarth 
derbyn yng Nghasnewydd 
ym mis Medi 2017 wneud 
cais cyn 13 Ionawr 2017.

Yn yr un modd, os yw eich plentyn 
ym Mlwyddyn 2 nawr, bydd 
angen i chi wneud cais am le ysgol 
iau erbyn 13 Ionawr 2017.

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer plant 
sy’n dechrau ysgol uwchradd ym mis 
Medi 2017 erbyn 30 Tachwedd 2016.

Dylid gwneud ceisiadau ar 
gyfer ysgolion cynradd Catholig 
neu Ysgol Gynradd Charles 
Williams yr Eglwys yng Nghymru 
yn uniongyrchol i’r ysgol.

I gael rhagor o wybodaeth ac 
i wneud cais ar-lein ewch i 

www.newport.gov.uk/
schooladmissions

“ Rydym yn gweithio gyda’n 
gilydd i adeiladu gwell 
Casnewydd ar gyfer 
y dyfodol” - dyna yw 
thema Uwchgynhadledd 
nesaf y Ddinas a drefnir 
gan gyngor y ddinas.

Ceir rhagor o wybodaeth 
am yr uwchgynhadledd, 
gan gynnwys y siaradwyr yn                                                                         
www.newport.gov.uk/                                      
citysummit

Dywedodd y Cynghorydd Debbie 
Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas 
Casnewydd: 
“ Mae yna ymdeimlad o optimistiaeth 
yn y ddinas ac rydym yn awyddus 
i’r momentwm barhau, felly bydd 
y siaradwyr yn bobl sy’n credu ym 
mhotensial enfawr Casnewydd.

“ Ni all y cyngor wireddu uchelgais 
y ddinas ar ei ben ei hun, ond gall 
chwarae rôl hollbwysig wrth ddod 
â’r bobl gywir ynghyd i weithio gyda 
ni a’i gilydd i wneud Casnewydd 
y gorau y gall fod, er budd pawb 
sy’n byw ac yn gweithio yma.

“ Rydym yn ystyried nifer o syniadau 
cy�rous a rhoddir mwy o fanylion 
yn ystod yr uwchgynhadledd. Mae 
lleoedd yn gyfyngedig a byddwn 
yn gwneud yn siŵr y bydd y 
wybodaeth ddiweddaraf  ar gael ar 
ôl y digwyddiad ac rwy’n siŵr y bydd 
y rhai a fydd yn bresennol y rhannu’r 
newyddion da mor eang â phosibl.”

Lansiodd y South Wales Argus 
yr ymgyrch Cefnogi Casnewydd 
ym mis Medi ac mae’r cyngor 
yn cefnogi’r ymgyrch hon..

“ Ho�wn ganmol yr Argus am y gwaith 
mae’n ei wneud yn rhoi sylw i sawl 
agwedd gadarnhaol ar ein dinas, gan y 
gwyddwn fod ganddi lawer i’w gynnig 
i breswylwyr, busnesau ac ymwelwyr.

“ Mae gennym ysgolion rhagorol, 
busnesau o’r radd flaenaf, 

cyfleusterau chwaraeon  
a hamdden ardderchog,  
atyniadau gwych a 
digwyddiadau poblogaidd.

“ Cafodd canol ein dinas hwb pan 
agorwyd Friars Walk y llynedd a 
gwnaethom groesawu enwau hen 
a newydd i ymuno â busnesau 
hirsefydlog, gan gynnwys ein 
masnachwyr annibynnol rhagorol. 

“ Mae’r rhaglen Lleoedd Llewyrchus 
Llawn Addewid wedi gwneud 
gwahaniaeth enfawr yng nghanol 
y ddinas, gan adnewyddu 
adeiladau allweddol yn gartrefi 
a busnesau newydd.

“ Adeiladwyd y nifer uchaf  erioed 
o gartrefi newydd yn y ddinas 
yn 2015/16 ac roedd cynnydd 
sylweddol yng ngwariant twristiaeth 
a niferoedd ymwelwyr.

“ Wrth i ni groesawu technoleg arloesol 
a dyfodol cy�rous i’n dinas, rhaid 
i ni hefyd gydnabod treftadaeth 
gyfoethog ein dinas. Mae hanes y 
ddinas yn ymestyn o’r Rhufeiniaid 
yng Nghaerllion i’r chwyldro 
diwydiannol a’i rhan yn y frwydr dros 
ddemocratiaeth gan y Siartwyr.

“Mae gennym lawer i fod yn falch 
ohono, felly gadewch i ni wneud yn 
siŵr ein bod o blaid Casnewydd.”

CEFNOGI 
CASNEWYDD

BALCHDER – 
ADEILADU AR 
LWYDDIANT 

Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, Debbie Wilcox.

Mae’r ymgyrch i fynd i’r 
afael â’r broblem o dipio 
anghyfreithlon ar draws y 
ddinas – Balchder Casnewydd 
– yn mynd o nerth i nerth, 
gan gasglu dros 50 o dunelli o 
sbwriel yn ei thri mis cyntaf.

Mae’r cyhoedd yn cefnogi’r ymgyrch 
drwy roi gwybod am achosion 
drwy �onio rhif llinell gymorth 
Balchder Casnewydd  
07973 698582 ble gall galwyr 
adael gwybodaeth yn gyfrinachol.

Mae’r Dirprwy Arweinydd  
Ray Truman, Aelod Cabinet 
ar gyfer yr Amgylchedd, 
Cynaliadwyedd a Thrafnidiaeth,  
yn gobeithio adeiladu 
ar y momentwm: 

“ Mae ein swyddogion wedi cynnal 
archwiliadau trylwyr o’r sbwriel sydd 
wedi cael ei dipio’n anghyfreithlon er 
mwyn cael tystiolaeth a fydd yn arwain 
at erlyn troseddwyr dryw’r llysoedd.

“ Dyma’r unig �ordd o gyfleu’r neges 
na oddefir tipio anghyfreithlon 
ac na fyddwn yn oedi cyn 
cymryd camau cyfreithiol.”

Mae llawer o grwpiau cymunedol 
hefyd yn chwarae eu rhan - mae 
grŵp Balchder Pillgwenlli yn 
cynnal sesiynau casglu sbwriel bob 
deufis, ac yn aml bydd sefydliadau 
fel Gwasanaeth Tân ac Achub 
De Cymru, Taclo Tipio Cymru a 
llawer mwy yn ymuno â nhw gan 
sicrhau bod y diwrnodau casglu 
sbwriel hyn yn llwyddiant enfawr.

GWNEUD CAIS AR 
GYFER LLEOEDD 
YSGOL AR-LEIN 
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Mae cyfraith newydd yn golygu 
bod yn rhaid i bob landlord 
gofrestru ac i bob asiant neu 
landlord sy’n hunan-reoli gael 
trwydded. Os ydych yn berchen 
ar eiddo rhent, yn gosod, 
rheoli a/neu’n byw mewn 
eiddo rhent yna bydd y gyfraith 
hon yn e�eithio arnoch chi.  

Roedd gan landlordiaid 12 mis o’r 
dyddiad cyflwyno ar 23 Tachwedd 
2015 i gofrestru ac roedd gan 
landlordiaid ac asiantau 12 mis o’r 
dyddiad hwn i gael trwydded. Mae’r 
ddau yn para am bum mlynedd 
cyn y bydd angen eu hadolygu.

Ar ôl 23 Tachwedd eleni, gall person 
a geir yn euog o beidio â chofrestru 
gael cosb benodedig o £150, neu os 
eir ag ef  i’r llys gall dderbyn dirwy o 
hyd at £1000, a gall person a geir yn 

euog o osod a rheoli eiddo  
rhent heb drwydded gael cosb 
benodedig o £250, neu os 
eir ag ef  i’r llys, gall wynebu 
dirwy anghyfyngedig. 

Os ydych yn denant ac yn pryderu 
am safonau dylech gysylltu â’ch 
landlord yn gyntaf.  Os nad yw 
eich landlord yn ymateb, neu os 
yw’n methu ag ymchwilio i’ch 
pryderon nac ymgymryd â gwaith 
trwsio, cysylltwch â thîm tai 
iechyd amgylcheddol y cyngor i 
gael cyngor a chymorth pellach. 

Mae Rhentu Doeth Cymru yn 
cynnig nifer o wasanaethau ar gyfer 
tenantiaid ac yn eu hannog  
i ddefnyddio  
www.rhentudoeth.llyw.cymru 
neu  
�oniwch 03000 133344.

Cafodd ymgynghoriad ei  
gynnal ar gynnig i gyflwyno  
premiwm treth gyngor a  
fyddai’n caniatáu i’r cyngor 
godi treth gyngor o hyd at 
200 y cant ar eiddo  
gwag hirdymor penodol  
o fis Ebrill  
y flwyddyn nesaf.    

Gall eiddo gwag gael e�aith sylweddol 
ac andwyol ar bobl sy’n byw mewn 
eiddo cyfagos. 
Mae gan y cyngor strategaeth er mwyn 
delio ag eiddo gwag a gallai hyn fod yn 
arf  arall er mwyn mynd i’r afael â nhw, 
ond cai� pob sylw a wnaed yn ystod 
yr ymgynghoriad mis o hyd ei ystyried 
cyn gwneud penderfyniad terfynol. 

DYDDIAD CAU I 
LANDLORDIAID

Mae’r cyngor yn awyddus i 
weithio gyda landlordiaid 
ac asiantwyr gosod yng 
Nghasnewydd sydd am 
osod eu heidio a’r llynedd 
gwnaethom helpu mwy na 200 
o bobl, a oedd mewn perygl 
o fod yn ddigartef, i mewn 
i lety a rentir yn breifat.

Gall swyddogion yn yr uned 
anghenion tai roi help, cyfarwyddyd 
a chymorth i landlordiaid gyda 
nifer o opsiynau. Gellir cael rhagor 
o wybodaeth gan y tîm naill ai ar  
01633 656656 neu drwy e-bostio                                                                      
rehousing.services@
newport.gov.uk.

 

OES GENNYCH 
EIDDO I’W 
OSOD?

TROI TAI YN 
GARTREFI

Dilynwch ni ar facebook      cyngordinascasnewydd ...............................................................................................................................MATERION CASNEWYDD TACHWEDD 2016   



Gwelodd Gŵyl Fwyd a Diod 
Casnewydd Tiny Rebel tua 
14,000 o bobl yn heidio 
i ganol y ddinas eleni.

Sicrhaodd y masnachwyr, y 
cogyddion a’r diddanwyr bod 
yr arddangosiadau’n orlawn, 
gan swyno’r torfeydd a dod 
â gwên i’w hwynebau.

Dywedodd y Cynghorydd 
Debbie Wilcox, Arweinydd 

Cyngor Dinas Casnewydd:                                                           
“ Mae’r wŷl wir wedi ennill ei phlwyf  
a hon oedd yr wŷl fwyaf  a’r gorau 
hyd yma, yn ôl y disgwyl.”

Dywedodd Bradley Cummings, 
o Tiny Rebel  “Rydym mor falch 
o’n dinas. Mae’r ŵyl fwyd a diod 
eleni wir wedi dangos sut rydym 
i gyd yn dod ynghyd i wneud i 
bethau gwych ddigwydd. Rydym 
eisoes yn ystyried sut y gallwn 
ragori ar hyn y flwyddyn nesaf !””

Ychwanegodd y Cynghorydd Wilcox:  
“ Ho�wn hefyd ddiolch yn fawr 
eto i’r noddwyr eleni. Diolch i’r 
busnesau, y preswylwyr ac i’r 
ymwelwyr sydd i gyd wedi dangos 
eu bod yn #CefnogiCasnewydd.”

Cefnogwyr y digwyddiad eleni oedd 
Tiny Rebel, Admiral, Celtic Manor 
Resort, The Golden Lion ym Magwyr, 
Cyfreithwyr Everett Tomlin Lloyd & 
Pratt, Western Power Distribution, Mojo 
The Food Bar, Clarks a Friars Walk.
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CRONFA £60,000 I 
ROI HWB I GANOL Y 
DDINAS

GWYL FWYD YN 
LLWYDDIANT 
YSGUBOL

LOGIWCH I MEWN I GYRSIAU DIGIDOL

Mae Cyngor Dinas Casnewydd 
yn ymfalchïo bod ganddo 
ddinas ddigidol, ac mae’n 
cynnig cyrsiau er mwyn i 
bobl allu manteisio ar hyn.

Mae’r cyngor, mewn partneriaeth 
ag RNIB (Sefydliad Cenedlaethol 
Brenhinol Pobl Ddall) yn trefnu 
sesiynau galw heibio digidol 
ar gyfer y gaeaf, gan adeiladu 
ar lwyddiant y sesiynau a 
gynhaliwyd yn ystod yr haf.

Bydd y rhain yn cael eu cynnal: rhwng 
10am a chanol dydd yn Llyfrgell 
Tŷ-du a rhwng 2pm a 4pm yn y 
Llyfrgell Ganolog ddydd Mercher 
30 Tachwedd a dydd Mercher 21 
Rhagfyr. E-bostiwch Llyfrgell Tŷ-du 

- rogerstonelibrary@newport.
gov.uk a’r Llyfrgell Ganolog   
lendinglibrary@newport.gov.uk

Mae’r cyngor hefyd yn parhau 
i gynnal ei sesiynau Dydd 
Gwener Digidol, a gynhelir 
mewn partneriaeth a’r Swyddfa 
Ystadegau Gwladol. 

Maent yn cael eu cynnal yn:  
Llyfrgell Tŷ-du, 9.15am-11.15am, 
bob pythefnos o 12 Awst; Llyfrgell 
Betws 9.30am-11.30am, bob 
pythefnos o 5 Awst; Y Llyfrgell 
Ganolog 2pm-4pm bob pythefnos 
o 12 Awst a bob dydd Gwener 
yn llyfrgell Ringland 2pm-4pm

www.newport.gov.uk/libraries

Mae grantiau o hyd at  
£1,500 ar gael i fusnesau 
newydd a darpar fusnesau, 
diolch i bartneriaeth rhwng 
UK Steel Enterprise  
a’r cyngor. 

Un fenter leol newydd a wnaeth  
gais llwyddiannus am grant oedd 
Neon, lleoliad cyngherddau  
byw a chynadleddau yn 
Clarence Place.

Llwyddodd y perchennog, Andy 
Byers, i adnewyddu y tu mewn i’r 
adeilad art deco nodedig – a fu’n 
gartref  i sinema’r Odeon ar un adeg 
– cyn ei agor ym mis Chwefror.

Defnyddiodd y grant o £800 tuag at 
adeiladu gwefan Neon.  
 
“ Mae’n mynd yn dda ac rydym yn sicr yn 
denu llawer o bobl i’n sioeau, y rhai sydd 
eisiau digwyddiadau ble gallwch  

eistedd i lawr yn hytrach 
na nosweithiau clwb.”

Mae’r digwyddiadau wedi 
cynnwys cynnal sioe gyda Peter 
Andre a phryd o fwyd eistedd 
i lawr i 250 o bobl ar ran 
cwmni ystwiriant Admiral. 

Mae Mr Byers hefyd yn bwriadu 
dechrau dangos �lmiau clasurol  
a �lmiau hŷn yn y dyfodol agos.

I gael rhagor o wybodaeth 
am y meini prawf  a �urflen 
gais, e-bostiwch

business.services@ 
newport.gov.uk  
neu �oniwch 01633 656656

£1,500 ER 
MWYN HELPU 
I DDECHRAU 
BUSNES

Arddangosiad gan gogydd ym Marchnad Casnewydd

Cai� cronfa datblygu busnes 
newydd a sefydlwyd gan 
y cyngor ei defnyddio i 
helpu busnesau ymsefydlu 
yng nghanol y ddinas.

Mae’r Cynghorydd John Richards, 
Aelod Cabinet ar gyfer Adfywio a 
Buddsoddiad, wedi cefnogi pedwar 
cynnig i sbarduno twf  economaidd 
a buddsoddiad yn y ddinas drwy 
ddefnyddio’r gronfa o £60,000.

Un o’r syniadau arloesol hynny 
yw defnyddio tua £30,000 er 
mwyn mynd i’r afael â phroblem 
unedau manwerthu gwag mewn 
rhannau o ganol y ddinas. 

Dywedodd y Cynghorydd Richards:  
“ Cydnabyddwn y gall costau rhent 
ac ardrethi busnes rwystro pobl. 
Fel cyngor, nod oes gennym 
unrhyw reolaeth dros y rhain ond 
rydym yn awyddus i gynorthwyo 
entrepreneuriaid sydd am agor 
busnes yng nghanol y ddinas 
felly penderfynwyd cynnig nifer 
bychan o grantiau manwerthu.

“ Byddwn yn cynnig grantiau 
manwerthu o hyd at £6,000 tuag 
at gostau sefydlu busnes manwerthu 
yn Commercial Street a’r Stryd 
Fawr. Gallai hyn roi dechrau 
gwych i bobl sy’n rhedeg siopau 
newydd yng nghanol y ddinas.”

Y mentrau eraill yw:  
•  Comisiynu cwmni o bosibl i 

farchnata rhai o’r unedau gwag 
mwy o faint drwy dargedu 
cwmnïau rhyngwladol

•  Cynorthwyo “masnachu arbrofol” 
ar gyfer busnesau newydd

• Digwyddiad gwobrau busnes.

  “ Fel cyngor, credwn ei bod yn 
bwysig bod busnesau yng nghanol 
y ddinas yn gweithio gyda ni 

i roi rhaglen o welliannau a 
digwyddiadau ar waith. O ganlyniad, 
sefydlwyd yr ardal gwella busnes, 
Newport Now, y llynedd.

“ Ein bwriad yw gweithio gyda Newoprt 
Now i ystyried y posibilrwydd o farchnata 
rhai o’r unedau gwag mwy o faint 
drwy dargedu cwmnïau cenedlaethol 
nad oes ganddynt bresenoldeb yng 
Nghasnewydd ar hyn o bryd.

“ Rydym hefyd yn bwriadu helpu busnesau 
newydd i “masnachu arbrofol” yn dilyn 

digwyddiad masnachu  
dros dro a oedd â’r nod  
o roi cyngor a chymorth i 
egin-entrepreneuriaid. 

“ Yn olaf, rydym yn  
cynnig defnyddio rhywfaint  
o’r gronfa i sefydlu a  
chefnogi digwyddiad  
Gwobrau Busnes Casnewydd  
a fyddai’n caniatáu i ni  
ddathlu rhai o’r mentrau  
gwych sydd gennym yn ein 
dinas.” dywedodd.

Dilynwch ni ar twitter      @cyngorcasnewydd ..........................................................................................................................................MATERION CASNEWYDD TACHWEDD 2016   



DIGWYDDIADAU 

CANOL Y DDINAS
www.newport.gov.uk/christmas
12 Tachwedd: 
Paratoi at y Nadolig
Hwyl i’r teulu a throi’r goleuadau 
ymlaen. 12-5pm

THEATR DOLMAN
www.dolmantheatre.co.uk
7–10 Rhagfyr: 
A Christmas Carol

14–17 Rhagfyr:
Elf Jnr the musical

18 Rhagfyr:
Merry Musical Christmas

THEATR GLAN YR AFON
www.newportliveco.uk
29 Tachwedd – 2 Ionawr: 
Sinderela Ffefryn teulu.

TŶ TREDEGAR 
www.nationaltrust.org.uk
26, 27 Tachwedd, 3, 4, 10, 11, 
17, 18 Rhagfyr: 
Nadolig yn Nhŷ Tredegar

GWLYPDIROEDD 
CASNEWYDD
www.rspb.org.uk
10 Rhagfyr:
Groto natur a gweithdy bywyd 
gwyllt Siôn Corn 
Dysgwch beth sy’n digwydd i fywyd 
gwyllt dros y gaeaf  a chael cyfl e i 
gwrdd â Siôn Corn.

MARCHNAD CASNEWYDD 
www.newport.gov.uk/market
19 Tachwedd:
Arwerthiant pen bwrdd 
Cheeki Monkey 
Eitemai babanod a phlant ail-law 
10am-4pm.

10 Rhagfyr: Marchnad Nadolig 
10am-4pm.

CAERLLION
www.caerleon.net
10 Rhagfyr:
Nadolig yng Nghaerllion
Marchnad � ermwyr, carolau ar y 
comin a mwy. 10am-6.30pm

Mae prydlondeb a phresenoldeb 
rheolaidd yn yr ysgol yn 
ofyniad hanfodol ar gyfer dysgu 
llwyddiannus o’r adeg y mae 
plentyn yn dechrau’r ysgol.    

Gall colli ysgol gael e� aith ddifrifol ar 
sicrhau canlyniadau da.  Bydd hyd yn 
oed myfyriwr sydd â phresenoldeb 
o 90% mewn blwyddyn ysgol wedi 
methu pedair wythnos gyfan. Dros 
bum mlynedd mewn ysgol uwchradd, 
byddai presenoldeb o 90% yn 
gyfystyr â thua 20 wythnos i � wrdd, 
sy’n hanner blwyddyn ysgol.

Y rhiant sy’n gyfrifol am sicrhau bod ei 
blentyn/phlentyn yn mynychu’r ysgol 
yn rheolaidd a disgwylir iddo/iddi roi 
gwybod am unrhyw absenoldeb ar y 
diwrnod cyntaf  a chadarnhau’r rheswm 
yn ysgrifenedig pan fydd ei blentyn/
phlentyn yn dychwelyd i’r ysgol. 
Disgwylir i rieni weithio gyda sta�  yr 

ysgol a’r gwasanaeth lles addysg i 
fynd i’r afael ag unrhyw bryderon 
ynglŷn â phresenoldeb.

Mae’r gyfraith yn dweud bod 
rhieni/gofalwyr  plant o oedran 
ysgol sy’n absennol o’r ysgol heb 
reswm da yn cyfl awni trosedd. 

Gall y cyngor gyfl wyno hysbysiad 
cosb benodedig ar gyfer disgybl sydd 
ag o leiaf  deg sesiwn o absenoldeb 
hanner diwrnod anawdurdodedig 
o’r ysgol. Mae hyn yn cynnwys 
absenoldeb gwyliau anawdurdodedig 
a di� yg prydlondeb mynych.  

Os cai�  y ddirwy ei thalu o fewn 
28 diwrnod, y ddirwy yw £60. Os 
cai�  ei thalu ar ôl 28 diwrnod ond 
o fewn 42 diwrnod bydd y gost yn 
codi i £120. Os na chai�  y ddirwy ei 
thalu’n llawn erbyn y 43fed diwrnod, 
cai�  gamau cyfreithiol eu cymryd.

Mae pobl ifanc rhwng 
16 a 24 oed mewn ardaloedd 
difreintiedig yng Nghasnewydd 
nad ydynt mewn addysg, 
cyfl ogaeth na hy� orddiant 
(NEET) yn cael cynnig help 
i ddod o hyd i waith.

Cai�  yr un gwasanaeth 
ei gynnig i bobl ddi-waith 
hirdymor 25 oed a hŷn.

Mae’r cymorth ar gael drwy 
brosiect Cymunedau am Waith, 
sy’n un o raglenni Llywodraeth 
Cymru, a gefnogir gan Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop, mewn 
partneriaeth â Chymunedau yn 
Gyntaf  a’r Ganolfan Byd Gwaith.

Nod y rhaglen yw lleihau nifer 
y bobl rhwng 16 a 24 oed nad 
ydynt mewn addysg, cyfl ogaeth 

na hy� orddiant a’r rhai 25 oed a 
hŷn sydd wedi bod allan o waith 
ers peth amser.  Bydd yn cynnig 
cynllun gweithredu sy’n cynnwys 
mentora un-i-un ac ystyried 
cyfl eodd hy� orddiant a allai 
arwain at gyfl ogaeth barhaol.

Mae hon yn rhaglen gwbl 
wirfoddol a gall cyfranogwyr 
adael ar unrhyw adeg. 

Mae pedwar clwstwr Cymunedau 
yn Gyntaf  yng Nghasnewydd. 
Os ho� ech drafod ymuno â’r 
prosiect yn eich ardal a gweld a 
ydych yn gymwys, cysylltwch â’r 
cydgysylltydd brysbennu gwaith 
yn yr ardaloedd canlynol:

Clwstwr y Gogledd – Betws, 
Shaftesbury a Malpas, cysylltwch â Clare 
Truman, � ôn 07976714549, e-bost: 
clare.truman@newport.gov.uk

Clwstwr y Gorllewin  –  Dy� ryn, 
Gaer a Maesglas, cysylltwch â Darran 
Draper ar 07583180923, e-bost: 
darren.draper@newport.gov.uk

Clwstwr Canolog  Pillgwenlli, 
Maendy a Stow Hill, 
cysylltwch â Donna Rogers ar 
07583180818, e-bost donna.
rogers@newport.gov.uk

Clwstwr y Dwyrain  – Alway, 
Ringland, Somerton, Moorland a St 
Julian’s, cysylltwch ag Estelle Lewis ar 
07976725107, e-bost: 
estelle.lewis@newport.gov.uk

Yn 2001, bu’r cyngor yn 
llwyddianus yn ei gais i ddenu 
lleoliad chwaraeon cenedlaethol 
nodedig i Gasnewydd.

Bymtheg mlynedd yn ddiweddarach, 
mae Felodrôm Cenedlaethol Cymru 
wedi chwarae rhan fl aenllaw yn 
llwyddiant y beicwyr Olympaidd 
a Pharalympaidd yn Rio.

Bu’r ddau dîm yn cynnal eu 
gwersylloedd ymarfer cyn y gemau 
yn y Felodrôm, yn cael eu gwylio 
gan gefnogwyr lleol brwdfrydig.

Roedd y beicwyr a aeth ymlaen i 
ennill medalau yn Rio yn cynnwys 

Syr Bradley Wiggins, Mark 
Cavendish, Becky James, Laura 
Trott, Dame Sarah Storey, Jody 
Cundy, Jon-Allan Butterworth, 
Megan Giglian a Lora Turnham.

Cafodd Casnewydd ei chrybwyll 
yn gadarnhaol sawl gwaith 
gan y beicwyr anhygoel ar y 
teledu yn ystod y Gemau. 

Cafodd llwyddiant Gemau 
Olympaidd a Pharalympaidd 
Llundain 2012 ei ailadrodd pan 
roedd y sêr yn y gwersylloedd 
ymarfer yn cynnwys Syr Chris 
Hoy yn ogystal â’r rhai a fu’n 
fuddugol unwaith eto yn 2016.

Y FELODRÔM YW’R DEWIS 
EURAIDD I FEICWYRMAE PRESENOLDEB 

YN BWYSIG

Digwyddiadau 
Marchnad  
Casnewydd

Marchnad i blant, 
sêl bwrdd nwyddau plant   
Sadwrn 19 Tachwedd, 10am – 4pm
Mynnwch fargen, neu gwerthwch eich hen nwyddau plant neu  
nwyddau babanod i ennill rhywfaint o arian ychwanegol ar  
gyfer y Nadolig.  www.cheekimonkeys.co.uk

 
Cracyr Nadolig 
Marchnad Fwyd a Chre�tau 
Sadwrn 10 Rhagfyr, 10am-4pm
www.cotyledon.co.uk

Ogof Siôn Corn 
O ddydd Sadwrn 12 Tachwedd tan y Nadolig 

www.newport.gov.uk/market

HELPU POBL 
IFANC I DDOD 
O HYD I WAITH
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