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MATERION

CASNEWYDD
Papur newydd swyddogol Cyngor Dinas Casnewydd

Mae Casnewydd yn paratoi i nodi Jiwbilî Platinwm
y Frenhines gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau,
gweithgareddau a phrosiectau a fydd o fudd i'r ddinas gyfan.
Mae'n achlysur pwysig i'r wlad ac mae'r Cyngor am annog dathliadau ar draws
y ddinas a chael cymunedau i ddod at ei gilydd.

Dyma’r hyn sy'n digwydd :
LLWYBR FFAGL Y
JIWBILÎ PLATINWM
– TAN 12 MEHEFIN

Cadwch lygad am y cymeriadau
lliwgar yn y lleoliadau canlynol:
•
•

Mae Casnewydd yn cymryd
rhan mewn llwybr realiti
estynedig wedi'i gynllunio'n
arbennig i ddathlu Jiwbilî
Platinwm y Frenhines.

•

Mae'r llwybr yn brofiad lle mae’r
chwaraewyr yn ymweld â saith
cymeriad sydd wedi dod yn fyw o Balas
Buckingham i ymweld â lleoliadau o
amgylch Casnewydd ar ddiwrnod allan.

•

•
•

•

Coffiology, Stryd Fawr, Caerllion
Fresh Start, Comin
Goldcroft, Caerllion
Marchnad Casnewydd,
Stryd Fawr, Casnewydd
Coffee Corner, Rhodfa
Friars, Casnewydd
Theatr Glan yr Afon, Kutaisi
Walk, Casnewydd
Octopus Lounge, East
Dock Road, Casnewydd
Hortons Coffee House, Rhodfa’r
Mileniwm, Casnewydd

Mae’r chwaraewyr, dan arweiniad
Syr Barnaby Beacon, yn ymweld â
phob cymeriad, gan gynnwys Charlie
Crown a Theadora Throne, gan
ddysgu am ddegawd gwahanol yn
nheyrnasiad 70 mlynedd Ei Mawrhydi
a 'dewis eu hantur eu hunain' wrth
iddynt symud ar hyd y llwybr.

Mae rhagor o fanylion ar gael yn
jubileebeacontrail.com neu yn
newport.gov.uk/cy/LeisureTourism/Platinum-Jubilee.aspx

FFAGL JIWBILÎ'R
FRENHINES –
2 MEHEFIN
Mae Ffagl y Jiwbilî yn un o
ddigwyddiadau swyddogol
y Jiwbilî Platinwm.
Caiff miloedd o ffaglau eu cynnau
gan gymunedau, elusennau a grwpiau
ledled y DU, Ynysoedd y Sianel, Ynys
Manaw a Thiriogaethau Tramor y DU.

CINIO JIWBILÎ
MAWR CASNEWYDD
- 5 MEHEFIN
Bydd Casnewydd yn
cynnal Cinio Jiwbilî Mawr
ddydd Sul 5 Mehefin ym
Mharc Beechwood.
Bydd dathliadau cenedlaethol y
Jiwbilî Platinwm yn cael eu dangos
ar sgrin fawr, ac fe'ch anogir i ddod
â phicnic ac ymuno yn y dathliadau.

Nos Iau 2 Mehefin, caiff ffagl
Casnewydd ei goleuo ar faes y
Frenhines Elizabeth II, Ringland.
Am 2pm, caiff cyhoeddiad wedi'i
ysgrifennu'n arbennig yn datgan cynnau’r
ffaglau yn ddiweddarach y noson honno
ei wneud. Am 9.35pm, bydd pibydd
lleol yn chwarae Diu Regnare, tiwn
unigryw wedi'i hysgrifennu'n arbennig
ar gyfer yr achlysur, ac am 9.45pm
bydd perfformiad o'r Gân ar gyfer
y Gymanwlad a gyfansoddwyd yn
arbennig wrth i'r ffagl gael ei chynnau.
Anogir y cyhoedd i gefnogi'r digwyddiad
lleol a chenedlaethol hwn.

CANOPI GWYRDD
Y FRENHINES
Mae'r profiad arloesol hwn yn gwbl
ddigyswllt ac am ddim – y cyfan sydd
ei angen arnoch yw ffôn clyfar.

Jiwbilî
Platinwm y
Frenhines amser
dathlu!

Mae Canopi Gwyrdd
y Frenhines yn fenter
plannu coed unigryw sy'n
gwahodd pobl ledled y
Deyrnas Unedig i ‘blannu
coeden ar gyfer y Jiwbilî’.
Yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth,
cynhaliwyd seremonïau plannu
coed arbennig mewn pum ysgol yng
Nghasnewydd. Dewiswyd ysgolion
cynradd Maesglas, Alway, Gaer,

DATHLIADAU
LLEOL
Er bod y dyddiad cau ar
gyfer ceisiadau am gau ffyrdd
bellach wedi mynd heibio, mae
sawl ffordd y gallwch chi nodi'r
Jiwbilî gyda dathliad lleol o hyd.
I gael syniadau gwych ar sut i
ddathlu gyda ffrindiau,
teulu a chymdogion ewch i
edenprojectcommunities.com/
the-big-jubilee-lunch
Diolch i bawb a wnaeth gais am gau
ffordd ar gyfer parti stryd - cafwyd
ymateb anhygoel ac roedd y Cyngor
yn falch o allu cynorthwyo gyda
chymorth rheoli traffig am ddim.
Gobeithiwn y bydd pawb yn cael
amser gwych yn eu digwyddiadau!

Bydd lluniaeth ac adloniant i’r
teulu yn y Caffi yn Beechwood.
Mynediad am ddim – edrychwch
ar ein gwefan am yr union
amseroedd yn nes at y digwyddiad.

Sain Silian a Llys Malpas gan iddynt
ddathlu eu hagoriadau swyddogol
yn yr un flwyddyn â choroni Ei
Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II.

Ym Mharc Tredegar, mae rhodfa
newydd â mwy nag 80 o goed wedi’i
chreu, gan greu gwell amgylchoedd
ar hyd rhan o un o lwybrau
beicio allweddol y dinasoedd.

Mae llyfryn coffa arbennig wedi’i
greu hefyd yn myfyrio ar yr
ysgolion bryd hynny a heddiw.
Bu cyfle i holl ysgolion Casnewydd
blannu coeden yn rhan o'r
fenter canopi gwyrdd hefyd.
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Llun gan Newport Transport

CASNEWYDD -

Yn 2002, rhoddwyd statws dinas i Gasnewydd fel rhan
o ddathliadau Jiwbilî Aur y Frenhines.
Wrth i ni baratoi i nodi Jiwbilî Platinwm y Frenhines Elizabeth II ac 20 mlynedd o fod yn ddinas, edrychwn
yn ôl ar ymweliad brenhinol 2002 a'r holl newidiadau a datblygiadau sydd wedi digwydd ers hynny.

Digwyddiadau
Mawr
Cwpan Ryder
2010

Dros yr ugain mlynedd diwethaf, mae Casnewydd wedi sicrhau enw da am gynnal
digwyddiadau mawr yn llwyddiannus. Mae digwyddiadau rhyngwladol, cenedlaethol a lleol
wedi denu
Uwchgynhadledd
NATO

Felothon
Cymru

Taith o amgylch
Prydain

2014

Welsh Open

Wales Open

2005-14, 2021, 2022

2000-14, 2020, 2021

Gwyl Fwyd gyntaf
Casnewydd

Gwersylloedd
hyfforddi Olympaidd
a Pharalympaidd Tîm
Prydain Fawr

2010

2012, 2016, 2021

Taith gyfnewid y
Ffagl Olympaidd

Marathon
Cyntaf Cymru

2012

2018

Buddsoddiad
Canolfan
Gynadledda
Ryngwladol
Cymru

2018

Gemau
Trawsblaniadau
Prydain
2019

Uchod: Cwpan Ryder 2010
Isod: Gwyl Fwyd gyntaf Casnewydd 2010

Dros £2bn o fuddsoddiad preifat / cyhoeddus yn y ddinas gan gynnwys gan nifer
o gwmnïau mawr sydd wedi lleoli eu hunain neu ehangu yma.

Construcciones y
Auxiliar de
Ferrocarriles (CAF)

Campws Canol y
Ddinas Prifysgol
De Cymru

Tiny Rebel

Airbus

Buddsoddiad
gwerth miliynau yn
y rheilffordd - gorsaf
newydd yng nghanol y
ddinas a’r Pye
Corner newydd

Go Compare

CWL1 (canolfan
ddata fwyaf Ewrop)

Academi
Meddalwedd
Genedlaethol nodedig
Prifysgol Caerdydd

SPTS

2

2015-2018

Dilynwch ni ar Facebook

Pencadlys Wales
& West Utilities

Uchod: Campws Canol y Ddinas
Prifysgol De Cymru
Isod: Canolfan Gynadledda
Ryngwladol Cymru
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Newid wyneb
Casnewydd

O ganol y ddinas i’r cyrion, o gartrefi newydd i atyniadau hamdden a siopa mawr,
mae wyneb y ddinas wedi newid yn ddramatig dros yr ugain mlynedd diwethaf.

Felodrom
Cenedlaethol
Geraint Thomas

Glan Llyn:
cymuned newydd

Mwy na 12,000 o
gartrefi newydd

Ffordd
Ddosbarthu
Ddeheuol

Datblygiadau
ar lan yr afon

Friars Walk

Pont droed
y ddinas

Tua 11,000 yn fwy o
bobl mewn gwaith
na dechrau’r 2000au

Pont Devon
Place

9 ysgol newydd gan gynnwys pedair ysgol
gynradd cyfrwng Cymraeg ac un uwchradd
cyfrwng Cymraeg

Treftadaeth,
diwylliant a
hamdden
Llwybr Celfyddydau
Cymunedol
SuperDragons

Llong Ganoloesol

Marchnad
Casnewydd

Dilynwch ni ar Twitter

Uchod: Felodrom Cenedlaethol Geraint Thomas
Isod: Datblygiadau ar lan yr afon

Efallai mai dim ond ers ugain mlynedd rydym wedi bod yn ddinas, ond rydym yn parhau
i hyrwyddo diwylliant a threftadaeth gyfoethog sy’n mynd yn ôl i’r cyfnod Rhufeinig.

Arcêd
Marchnad

2010

Theatr a
Chanolfan
Gelfyddydau Glan
yr Afon

Yn agor yn fuan

Llyfrgelloedd
newydd

Ty Tredegar

Wedi’i reoli gan yr
Ymddiriedolaeth

Pont Gludo

Ailagorwyd yn 2010

Parc
Belle Vue

Cwblhawyd y prosiect
adfer yn 2003

Gwlyptiroedd
Casnewydd

Daeth yn warchodfa natur
genedlaethol yn 2008

Y Plasty

Cartref y Swyddfa
Gofrestru o 2011

Uchod: Theatr a Chanolfan
Gelfyddydau Glan yr Afon
Isod: Llong Ganoloesol
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SICRHAU BOD
GOFALWYR DI-DÂL
YNG NGHASNEWYDD
YN WELADWY, YN CAEL
EU GWERTHFAWROGI
A'U CEFNOGI

NATUR WYLLT

MAETHU
GYDA NI
Fel blodau'r haul, mae
angen meithrin plant a
rhoi'r gwreiddiau cryf sydd
eu hangen arnynt i ffynnu.

Mae dros 6.5 miliwn o bobl
yn y DU yn ofalwyr di-dâl ac
mae'n debyg y bydd 3 o bob
5 ohonom yn ofalwyr di-dâl
ar ryw adeg yn ein bywydau.

Dyma un o negeseuon pwysig
Maethu Cymru Casnewydd
wrth i ni ddathlu Pythefnos
Gofal Maeth y mis hwn.
Dyma ymgyrch codi
ymwybyddiaeth gofal maeth
fwyaf y DU, a gyflwynir gan y
Rhwydwaith Maethu, i arddangos
ymrwymiad, angerdd ac
ymroddiad gofalwyr maeth.
Mae hefyd yn tynnu sylw at y
ffaith yr hoffem fwy o ofalwyr
maeth i ofalu am blant lleol.

Byddwn yn torri gwair yn rheolaidd
mewn mannau eraill fel mannau
chwarae ac ymylon ffyrdd.

O ganlyniad, bydd amserlenni torri
gwair rheolaidd ar draws y ddinas
yn dechrau ym mis Mehefin.

Mae Natur Wyllt yn ffordd amgen
o reoli mannau gwyrdd er budd
natur drwy leihau torri gwair.

Mae lleihau torri gwair mewn
ardaloedd priodol nid yn unig o
fudd i bryfed peillio, ond mae'n
helpu planhigion i dyfu systemau
gwraidd mwy, sy'n arwain at fwy o
garbon yn cael ei storio yn y pridd.

Mae'r prosiect yn rhan o Bartneriaeth
Grid Gwyrdd Gwent, cydweithrediad
rhwng pum cyngor Gwent i reoli
seilwaith gwyrdd. Dyma un o'r ffyrdd y
mae'r cyngor yn gweithio i fynd i'r afael
â'r argyfwng hinsawdd ac ecolegol.

Mae hyn yn caniatáu i flodau gwyllt
a glaswellt flodeuo a thyfu, gan greu
cynefinoedd gwell ar gyfer pryfed
peillio fel gwenyn a gloÿnnod byw.

Cymuned oedd thema'r
pythefnos ac mae Maethu
Cymru Casnewydd yn gymuned
lle mae gweithwyr maethu yn
gweithio'n agos gyda gofal maeth
i sicrhau bod plant yn ffynnu.
I gael rhagor o wybodaeth ewch i
fosterwales.newport.gov.uk/cy

MAE CANOLFAN
LLONG CASNEWYDD
AR AGOR AR
GYFER TYMOR
YMWELWYR 2022

Mae prosiect ledled Gwent
i wella bioamrywiaeth yn
dychwelyd ar gyfer 2022.

Fel rhan o Natur Wyllt, bydd y
cyngor unwaith eto'n cymryd
rhan yn No Mow May.

Byddwn yn sicrhau bod eich mannau
gwyrdd yn dal i weithio i chi, gan
gynnal gwelededd lle bo angen
a gadael llwybrau ac ardaloedd i
chi eistedd a mwynhau natur.

Drwy gydol mis Mai, bydd torri gwair
yn cael ei leihau mewn ardaloedd
glaswelltir sydd wedi'u dynodi fel rhai
y dylid eu gadael i dyfu.

Bydd arwyddion yn cael eu gosod
yn ein hardaloedd gadael i dyfu
fel bod trigolion yn gwybod bod
yr ardal yn rhan o'r prosiect.

Mae Canolfan Llong Casnewydd
wedi ailagor ar gyfer 2022.
Mae’r ganolfan ar agor ar ddydd
Gwener ac ar ddydd Sadwrn
rhwng 10.30am a 4pm.

•
Bydd ymwelwyr yn gallu dysgu am
hanes y llong o'r bymthegfed ganrif, ei
phwrpas, pam y suddodd, a'r prosiect
i'w hailosod at ei gilydd sydd wedi'i
ddisgrifio’n un o bosau 3D mwyaf y byd.
Mae'r ganolfan hefyd yn cynnig
teithiau tywys, yn ogystal â manylion
diddorol am fywyd yn ystod yr amser
yr oedd y llong yn weithredol.
Mae'r tymor ymwelwyr yn bosibl
diolch i bartneriaeth rhwng Cyngor
Dinas Casnewydd a Chyfeillion Llong
Casnewydd, y mae eu gwirfoddolwyr
wrth law i roi gwybodaeth i ymwelwyr
yn ystod eu taith i Ganolfan y Llong.
Mae mynediad i'r ganolfan
am ddim ond mae rhoddion i
Gyfeillion Llong Casnewydd yn
cael eu gwerthfawrogi'n fawr.

44

Dilynwch ni ar instagram

Cadwch lygad hefyd am
weithgareddau arbennig
wedi’u cynllunio eleni i nodi
ugeinfed pen-blwydd darganfod
y llong, gan gynnwys:

•

Ysgarmes ganoloesol am
ddim yng nghanolfan y llong
gan gynnwys perfformwyr,
gweithgareddau teuluol
a theithiau ar ddydd
Sadwrn 30 Gorffennaf
Sgwrs gyhoeddus gan
Dr Toby Jones, curadur y
prosiect, ar gyfrinachau'r
llong a'r hyn y gall ei ddweud
wrthym am fywyd ar fwrdd
y llong ac yng Nghasnewydd
ganoloesol (Sefydliad Lysaght,
dydd Iau 12 Mai, 7pm).

Mae tocynnau ar gael nawr ar
gyfer y sgwrs gyhoeddus, gyda'r
holl arian a godir yn mynd tuag
at y prosiect i adfer y Llong.
I gael rhagor o wybodaeth
ewch i newportship.org

I gael rhagor o wybodaeth am y
prosiect, ewch i monlife.co.uk/
cy/monoutdoor-welsh/
nature-isnt-neat/.

DIGWYDDIADAU'R
BONT GLUDO
MEHEFIN 2022
Bydd Pont Gludo
Casnewydd yn cynnal
digwyddiad heulsaf yr haf
ddydd Mawrth 21 Mehefin.
Bydd y digwyddiad yn dathlu'r
heulsaf gyda chwedleua a
pherfformiadau cerddorol.
Mae digwyddiad abseilio o
ben y bont hefyd yn cael
ei drefnu ar gyfer dydd
Sadwrn 18 Mehefin.
Mae digwyddiad abseilio bob
amser yn un poblogaidd, gyda
lleoedd yn mynd yn gyflym.

Gall fod yn hynod o foddhaus gofalu
am anwyliaid ac mae gofalwyr di-dâl
yn aml yn dweud eu bod ond yn
cyflawni rôl gŵr, gwraig, mam, tad,
merch, mab, ffrind neu gymydog da.
Gofalwr di dâl yw rhywun sy'n
gofalu am berthynas, ffrind neu
gymydog na allai ymdopi heb ei
gymorth. Gallai hyn fod oherwydd
salwch, anabledd, salwch meddwl,
iechyd, camddefnyddio sylweddau
neu eiddilwch. Gallant fod o
unrhyw oedran - gallai gofalwyr
ifanc ofalu am berthynas drwy
helpu gyda choginio, glanhau, siopa
neu ofalu am frodyr a chwiorydd
tra gallai gofalwyr hŷn ofalu am eu
partner, perthynas neu ffrind.
Nid yw gofalu'n heb ei heriau ac
mae'n bwysig bod gofalwyr di-dâl
yn cael eu cefnogi i gynnal eu lles eu
hunain, gan eu galluogi i barhau i ofalu.
Mae cysylltwyr cymunedol y
cyngor yn cynnig ystod eang o
wybodaeth, cyngor a chymorth i
ofalwyr di-dâl yng Nghasnewydd.
Mae hyn yn cynnwys rhannu
gwybodaeth am wasanaethau a
gweithgareddau cymorth lleol, yn
ogystal â chynnig gwybodaeth am
fudiadau gwirfoddol a all helpu
gofalwyr i ailgysylltu â'u cymuned.
Cynhelir Wythnos Gofalwyr
eleni rhwng 6 a 12 Mehefin a
bydd yn codi ymwybyddiaeth
o werth gofalwyr di-dâl.
I gael rhagor o wybodaeth am
ddigwyddiadau i ofalwyr yn ystod
Wythnos Gofalwyr e-bostiwch
community.connectors@
newport.gov.uk neu ffoniwch
01633 235650. Gall gofalwyr
hefyd ymuno â'r Rhwydwaith
Gofalwyr i dderbyn newyddion
a gwybodaeth reolaidd. Ewch i
newport.gov.uk/Gofalwyr

I gael rhagor o wybodaeth am
unrhyw un o’r digwyddiadau
hyn, cadwch lygad ar sianeli
cyfryngau cymdeithasol y
Bont Gludo, neu e-bostiwch
transporter.bridge@newport.gov.uk.
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WYNEBAU NEWYDD
AR Y CYNGOR

PENNOD NEWYDD I FARCHNAD CASNEWYDD

Yn gynharach y mis
hwn, safodd dros 140
o ymgeiswyr yn yr
etholiadau llywodraeth leol
i gynrychioli eu cymunedau
ar gyngor y ddinas.
Mae newidiadau a argymhellwyd
gan y Comisiwn Ffiniau i Gymru
ac a gymeradwywyd gan
Lywodraeth Cymru yn golygu bod
51 o gynghorwyr dinas mewn 21
ward yng Nghasnewydd nawr.

Agorodd Marchnad Casnewydd
ar ei newydd wedd ei drysau
i'r cyhoedd brwdfrydig ym
mis Mawrth yn dilyn yr hyn a
ddisgrifir fel ailddatblygiad mwyaf
marchnad dan do yn Ewrop.
Gwnaed y prosiect gwerth miliynau o
bunnoedd yn bosibl diolch i gyngor y
ddinas a grant gan raglen Trawsnewid
Trefi Llywodraeth Cymru.
Bellach yn cael ei reoli gan Loft-co,
y cwmni a wnaeth y gwaith adfywio
mawr, mae gan yr adeilad rhestredig

DYCHWELWCH EICH
LLYFRAU LLYFRGELL
Yn ystod y pandemig,
roedd llyfrau ac eitemau eraill
a fenthycwyd o lyfrgelloedd
Casnewydd yn cael eu
hadnewyddu’n awtomatig
bob tair wythnos.
Er i'r broses honno ddod i ben ym mis
Mawrth, mae cyfnod hepgor dirwyon
ar waith tan 4 Gorffennaf i roi amser i
bobl ddod o hyd i lyfrau a'u dychwelyd.
Fodd bynnag, mae pobl yn cael
eu hannog i wneud pob ymdrech
i ddychwelyd eitemau i un o
lyfrgelloedd y ddinas er mwyn i ni
allu ail-lenwi'r silffoedd a rhoi cyfle
i ddarllenwyr eraill eu mwynhau.
Os ydych wedi colli llyfr neu eitem
arall a fenthycwyd, rhowch wybod
i'r staff cyn gynted â phosibl.
I gael gwybod mwy am y
gwasanaethau sydd ar gael yn eich
llyfrgell leol, galwch heibio neu ewch i
newport.gov.uk/Llyfrgelloedd.

Ffoniwch ni ar

gradd-ll ei nodweddion traddodiadol
o hyd ynghyd â naws ffres a modern.
Mae gan y farchnad lu o
fasnachwyr newydd ynghyd â
rhai wynebau cyfarwydd, cwrt
bwyd, bar, swyddfeydd cyfoes
a mannau digwyddiadau.
I fyny’r grisiau, mae
swyddfeydd, stiwdio lles a gofod
digwyddiadau golau a mawr.
Mae'r meddianwyr newydd yn
cynnwys Tramshed Tech, cymuned

DEUDDEG O SIOPAU
WEDI CAEL EU CAU
AM WERTHU TYBACO
ANGHYFREITHLON
Mae deuddeg o siopau
Casnewydd, pob un yn gwerthu
gwerth miloedd o bunnoedd
o dybaco anghyfreithlon,
wedi bod ar gau ers dechrau'r
flwyddyn yn dilyn ymchwiliadau
wedi'u targedu dan arweiniad
Cyngor Dinas Casnewydd.
Mae'r siopau isod wedi'u cau o
dan orchmynion cau ymddygiad
gwrthgymdeithasol tri mis a
gyhoeddwyd gan Lys Ynadon Gwent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Newport Mini Market
Caerleon Mini Market
Pill Mini Market
Cromwell Store
NP Mini Market
Nazar Mini Market
F Mayberry
International Supermarket
Crystal Market
Blue Fanta
Blue Fanta #1
Corpa Mini Market

gydweithredol o entrepreneuriaid,
a gynlluniwyd i gefnogi diwydiannau
technoleg, digidol a chreadigol.

a'r hyn sydd ar gael, ewch i
newport-market.co.uk
Gallwch ddod o hyd i'r
canlyniadau llawn – a phwy
fydd yn eich cynrychioli am
y pum mlynedd nesaf – yn
newport.gov.uk/elections

Mae Marchnad Casnewydd yn ategu'r
cynnig presennol yn yr ardal hon o
ganol y ddinas. Gerllaw, mae Arcêd y
Farchnad sydd hefyd wedi'i adfer mewn
prosiect a arweiniwyd gan gyngor y
ddinas ac a gefnogwyd gan Gronfa
Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y
cyngor newydd ar 17 Mai. Ar yr
un diwrnod, dechreuodd maer
newydd y ddinas ei swydd hefyd.
Darllenwch fwy am ein dinesydd
cyntaf diweddaraf ym Materion
Casnewydd ym mis Gorffennaf.

I gael rhagor o wybodaeth am
Farchnad Casnewydd, gan
gynnwys amseroedd agor

Tîm safonau masnach y cyngor sy'n
arwain yr ymchwiliadau i'r gwerthiannau
tybaco anghyfreithlon. Cefnogwyd y
tîm gan bartneriaid o Heddlu Gwent,
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin
Bevan, Ash Cymru, Gwasanaeth
Tân ac Achub De Cymru, Newport
NOW, Tollau Tramor a Chartref EM,
cynrychiolwyr o'r diwydiant tybaco
a swyddogion Ymgyrch CeCe, tîm
safonau masnach arbenigol sy'n mynd
i'r afael â thybaco anghyfreithlon.
Amcangyfrifir y bydd y cau
wedi atal gwerthiannau tybaco
anghyfreithlon o tua £375,000.
Mae gwerthu tybaco anghyfreithlon
yn tanseilio mesurau rheoli
tybaco allweddol ac yn ariannu
gweithgarwch troseddol mewn
cymunedau lleol. Canfu arolwg gan
Ash Cymru fod y farchnad dybaco
anghyfreithlon yn cyfrif am 15%
o'r holl werthiannau tybaco yng
Nghymru, gyda mwy o achosion
mewn cymunedau difreintiedig.

RHYBUDD AM DWYLL
FASNACHWYR
Mae swyddogion safonau
masnach wedi rhybuddio
pobl i fod yn wyliadwrus o
bobl sy'n dod i garreg y drws
ac yn cynnig gwneud gwaith
garddio neu atgyweirio eiddo.

•

•

•

•
Mae twyll fasnachwyr yn cam-fanteisio
ar bobl sy'n agored i niwed yn eu
cartrefi eu hunain ac yn aml mae'r
gwaith y maent am ei wneud yn
ddiangen neu'n cael ei orbrisio.
•

•

Ddim yn siŵr? Caewch y drws!
Gofynnwch i chi'ch hun a fyddech
wedi cael y gwaith wedi’i wneud pe
na bai'r twyll fasnachwr wedi galw.
Peidiwch â thalu mewn arian parod.

•

Peidiwch â mynd i'r banc
neu'r peiriant twll-yn-y-wal
gyda’r twyll fasnachwr.
Gwnewch eich ymchwil. Dylech
bob amser gael o leiaf dri dyfynbris
cyn cytuno i wneud gwaith.
Trafodwch unrhyw waith
rydych chi'n teimlo sydd
angen ei wneud ar eich eiddo
gyda ffrindiau a theulu.
Peidiwch â chytuno i unrhyw waith
na llofnodi unrhyw beth yn syth.
Peidiwch â chael eich rhoi dan
bwysau i wneud unrhyw waith.

Os ydych chi'n meddwl bod twyll
fasnachwr yn gweithredu yn eich
cymuned neu fod rhywun rydych chi'n
ei adnabod wedi dod yn ddioddefwr
trosedd ar garreg y drws, rhowch wybod
i Crimestoppers ar 0800 555 111 neu
ewch i crimestoppers-uk.org

Anogir unrhyw un sydd â
gwybodaeth am werthu tybaco
anghyfreithlon i roi gwybod amdano,
yn ddienw, drwy’r wefan:
www.noifs-nobutts.co.uk.
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CYMORTH GAN Y CYNGOR I
FUSNESAU ANNIBYNNOL

GWAITH MAWR YN
MYND RHAGDDO I
AILDDATBLYGU YSGOL
Dechreuodd gwaith i
ddisodli hen adeiladau gyda
chyfleusterau addysgu o'r radd
flaenaf yn Ysgol Bassaleg yn
gynharach yn y gwanwyn.
Dyma’r cynllun diweddaraf i'w
ddarparu gydag arian cyfatebol
gan Lywodraeth Cymru
drwy ei Raglen Cymunedau
Cynaliadwy ar gyfer Dysgu.

Derbyniodd tri busnes
annibynnol gwych grantiau
gan gronfa cymorth busnes
Dinas Casnewydd y Cyngor yn
y flwyddyn ariannol ddiwethaf.
Sefydlwyd Validient gyda
chefnogaeth Sefydliad Alacrity
ac mae ei lwyddiant yn golygu
ei fod bellach wedi symud i'w
swyddfeydd ei hun yn y Stryd Fawr.
Dywedodd y prif weithredwr
Ieuan Leigh: “Roeddwn i wastad
eisiau dechrau fy nghwmni fy hun
ac roedd gen i ychydig o syniadau
cyn i mi gael gwybod am Alacrity.
Rhoddodd Alacrity y llwyfan i mi a'm
tîm a chyfle i ddatblygu cynnyrch
oedd yn cael ei yrru gan y galw.”
Mae Validient, y gwnaeth Ieuan ei
sefydlu ar y cyd â Karl Turnbull,
Thomas Elliott a Gareth Williams, yn
system gynefino i gleientiaid masnachol
ar gyfer cleientiaid cyfreithiol a
chleientiaid proffesiynol eraill. Mae'r
cwmni newydd gyflogi datblygwr iau.
“Roedden ni eisiau aros yng
Nghasnewydd ac mae'r grant yn ein
helpu i ehangu a chael ein lle ein
hunain,” ychwanegodd Ieuan.

CYNLLUN
UCHELGEISIOL YN
NODI YMATEB Y
CYNGOR I'R NEWID
YN YR HINSAWDD

Mae gan Tom Gaskell a'i bartner
Rob King gefndir o weithio mewn
gwestai. Sefydlon nhw Smokd
yn Friars Walk y llynedd. Gyda
bwydlen gyffrous yn arddangos
y bwydydd Smokd gorau, bar
coctels a sgriniau teledu ar gyfer
dangos digwyddiadau chwaraeon
mawr, mae'r bwyty eisoes wedi
denu llawer o gwsmeriaid.
Mae Smokd wedi creu 20 o swyddi
newydd i'r ddinas ac mae wedi
ymrwymo i dalu'r Cyflog Byw
Cenedlaethol. Mae'r perchnogion
yn defnyddio'r cynhwysion lleol
gorau lle bynnag y bo modd
i greu profiad bwyta newydd
a chyffrous i Gasnewydd.
Maent yn defnyddio'r grant i brynu
offer cegin newydd i'w wneud
hyd yn oed yn fwy effeithlon
fel y gallant wasanaethu mwy o
gwsmeriaid a chyflogi mwy o bobl.
"Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i'r cyngor
am y gefnogaeth, bydd yn gwneud
gwahaniaeth mawr i ni,” meddai Tom.
Mae Bistro The Octopus Lounge yn
drysor cudd ar hyd rhodfa glan yr
afon y tu ôl i East Usk Road.

Yn ôl ym mis Mawrth,
cymeradwyodd cabinet y
Cyngor gynllun gweithredu
uchelgeisiol pum mlynedd
ar y newid yn yr hinsawdd.
Mae'r cynllun yn nodi sut y byddwn
yn gweithio tuag at ddod yn sefydliad
carbon niwtral erbyn 2030. Mae hefyd
yn nodi sut y byddwn yn defnyddio ein
gwasanaethau i gefnogi gweithredu ar
newid yn yr hinsawdd ledled y ddinas.
Mae'r cynllun wedi'i gwblhau ar ôl
ymgynghori â thrigolion a rhanddeiliaid
y llynedd, a ddangosodd gefnogaeth
eang i'r cynllun, a’i themâu, ei
gweledigaeth a’i blaenoriaethau.
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Yn ogystal â gweini hufen iâ a
phwdinau, mae gan y caffi fwydlen
byrbrydau a diodydd hefyd.
Mae'r bistro, a agorodd yn
2021, yn estyniad o'r busnes
fan hufen iâ yr oedd Sarah
Tanner a'i gŵr Gareth yn ei
redeg am saith mlynedd.
Gan weithio gyda Kickstart
- rhaglen lleoliadau swyddi'r
llywodraeth ar gyfer pobl ifanc
- mae'r cwmni wedi cyflogi
sawl hyfforddai i weithio yn y
caffi, gyda rhai eisoes yn mynd
i swyddi eraill ac un yn cael
ei ail-gyflogi gan y cwmni.
Dysgwch fwy am yr holl
fusnesau gwych hyn
yng Nghasnewydd:
Validient - validient.com
Smokd - smokdkitchen.com
The Octopus Lounge www.facebook.com/
OctopusLoungeNewport/

Dros y tair blynedd nesaf, bydd
bloc addysgu modern, mannau
bwyta a gwasanaethau yn cael eu
creu i ddisodli’r strwythurau hŷn.
Bydd hefyd yn sicrhau bod
digon o leoedd ysgol i gwrdd â'r
galw cynyddol gan fod capasiti
cyffredinol Ysgol Bassaleg yn
cynyddu gan 300 o fis Medi 2023.
Nod y Rhaglen Cymunedau
Cynaliadwy ar gyfer Dysgu
yw trawsnewid profiad dysgu
dysgwyr, gan sicrhau eu bod
yn cael eu haddysgu mewn
ystafelloedd dosbarth gyda'r
technolegau a'r cyfleusterau sydd
eu hangen i gefnogi'r gwaith o
gyflwyno Cwricwlwm Cymru.
Cynhaliwyd ymgynghoriad ar
gynllun Bassaleg yn 2020 a
chafodd gefnogaeth sylweddol.
Rhoddwyd caniatâd cynllunio yn
gynharach eleni, gan baratoi'r
ffordd i'r gwaith ddechrau.

I gael rhagor o wybodaeth a gweld
y wybodaeth ddiweddaraf am y
cymorth sydd ar gael eleni ewch
i newport.gov.uk/business

Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar
chwe thema cyflawni allweddol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

diwylliant ac arweinyddiaeth
sefydliadol
ein hadeiladau
ein tir
trafnidiaeth a symudedd
y nwyddau a’r gwasanaethau
a gyrchwn, ac
ein rôl ehangach

O dan bob thema mae'r camau
y byddwn yn eu rhoi ar waith i
leihau ein hôl troed carbon.
Dysgwch fwy a darllenwch y
cynllun llawn ar ein gwefan.

ADEILAD NEWYDD
AR GYFER YSGOL
GYNRADD SANT
ANDREW

BATON Y
GYMANWLAD YN
DOD I GASNEWYDD
Mae Sgowtiaid a Geidiaid
lleol wedi’u gwahodd
i helpu i groesawu
Ras Gyfnewid Baton y
Frenhines i Gasnewydd
ym mis Gorffennaf.
Bydd y baton wedi teithio
90,000 o filltiroedd o amgylch
72 o wledydd a thiriogaethau'r
Gymanwlad cyn dod i ben
ei daith yn Birmingham – lle
cynhelir Gemau'r Gymanwlad 2022.

Mae prosiect gwerth £10
miliwn i ddisodli adeilad
cyfnod allweddol dau Sant
Andrew wedi'i gadarnhau.
Caewyd adeilad yr ysgol
gynradd yng ngwanwyn 2021
ar ôl dod o hyd i faterion
strwythurol sylweddol.
Symudwyd disgyblion a staff allan
ac mae pob un ohonynt wedi'u
lleoli yng Nghanolfan Cyswllt
Casnewydd Fyw ar hyn o bryd.
Mae Llywodraeth Cymru wedi
cymeradwyo cais i newid cwmpas
ei rhaglen gwella ysgolion Band
B i gefnogi'r gwaith o ddisodli'r
adeilad cyfnod allweddol dau.
Dywedodd y pennaeth Jo Giles:
"Er bod gennym atgofion melys
o hyd o hanes ein hadeilad iau
blaenorol yn Ysgol Sant Andrew,
rydym yn hynod gyffrous i
glywed y newyddion hyn!
"Bydd yn fraint gweithio ochr yn
ochr â Chyngor Dinas Casnewydd
i gynllunio ac adeiladu ysgol iau
newydd sy'n addas ar gyfer gwireddu
Cwricwlwm i Gymru; adeilad y mae
ein disgyblion a'n cymuned nid yn
unig yn ei haeddu ond lle gallant
ffynnu a dysgu gyda'n gilydd wrth
i ni barhau i gyrraedd y sêr!"

Ddydd Sul 3 Gorffennaf, bydd
y baton yn cyrraedd Stadiwm
Casnewydd, ym Mhentref Chwaraeon
Rhyngwladol Casnewydd, a bydd
yn cael ei gario o amgylch y trac.
Bydd y rheiny sy’n cario’r baton, y
Sgowtiaid a'r Geidiaid, hefyd yn cael
cyfle i gymryd rhan mewn nifer o
weithgareddau gan gynnwys sboncen,
athletau, bocsio, pêl-rwyd, rygbi, golff
a thenis. Bydd cyfranogwyr hŷn hefyd
yn cael cyfle i ddatblygu eu profiad o
wirfoddoli a rheoli digwyddiadau.
Gwahoddir aelodau o'r cyhoedd
i wylio'r ras gyfnewid baton a
fydd yn dechrau am 9.30am.
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