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YMGYNGHORIAD AR
Y GYLLIDEB - CYFLE I
DDWEUD EICH DWEUD

MATERION

Yng nghyfarfod cabinet
Cyngor Dinas Casnewydd
ym mis Rhagfyr, trafodwyd
cynigion i arbed cyfanswm
o £3.5m a gofynnir i’r
cyhoedd nawr am eu barn
ar y cynigion hynny.
Er bod y gostyngiad o ran arian
parod yn well na’r disgwyl,
mae Llywodraeth Cymru wedi
cadarnhau y bydd y grant
cymorth refeniw y mae Cyngor
Dinas Casnewydd yn ei gael
bob blwyddyn yn cael ei gwtogi
0.1 y cant ar gyfer 2017/18 i
ychydig dros £209 miliwn.

CASNEWYDD
Papur newydd swyddogol Cyngor Dinas Casnewydd

Mae’r arian hwn gan Lywodraeth
Cymru yn cyfrif am y mwyafrif o

gyllideb y cyngor - tua 80 y cant o’i
refeniw. Mae’r dreth gyngor a delir
gan drigolion yn cyfrif am lai nag 20
y cant o gyllideb flynyddol y cyngor.
Gyda llai o arian ar gael y flwyddyn
nesaf, mae’n rhaid i gyllideb
Cyngor Dinas Casnewydd ariannu
bron i 1,000 o wasanaethau
gwahanol, ac mae’r arbedion a
gynigir yn hollbwysig er mwyn
sicrhau y gall y cyngor barhau i
ddarparu gwasanaethau rheng
flaen a chefnogi a diogelu rhai
o aelodau’r gymuned sydd
fwyaf agored i niwed.
I gael rhagor o wybodaeth ac i
ddweud eich dweud, ewch i www.
newport.gov.uk/budget

CYNLLUNIAU
CYFFROUS AR
GYFER DYFODOL
CASNEWYDD

C-D: Canolfan Gynadledda Ryngwladol, Dinas Democratiaeth, Man cyfarfod Uwchgynhadledd y Ddinasmocracy”

Cafodd camau nesaf y broses o
wneud Casnewydd yn Ddinas
Democratiaeth, dyddiad
dechrau ar gyfer Canolfan
Gynadledda Ryngwladol
Cymru, a phrosiectau arloesol
eu cyhoeddi gan y cyngor ym
mhedwaredd Uwchgynhadledd
flynyddol y Ddinas yn ddiweddar.
Daeth cynulleidfa lawn i gampws
canol y ddinas Prifysgol De Cymru
i fwynhau nifer o siaradwyr
diddorol ac ysbrydoledig a oedd yn
argyhoeddedig bod gan Gasnewydd
lawer i fod yn gadarnhaol yn ei gylch.

Un o’r prif bwyntiau trafod oedd
y cynnig i bennu pwynt gwerthu
unigryw ar gyfer y ddinas a rhoddwyd
manylion gwaith ymchwil a wnaed gan
y felin drafod annibynnol ResPublica
gan ei chyfarwyddwr Phillip Blond.
Amlinellodd y potensial cryf ar
gyfer opsiwn i ddatblygu’r thema
democratiaeth, gan adeiladu ar hanes
cyfoethog y ddinas, gan gynnwys
etifeddiaeth y Siartwyr, er mwyn rhoi
gwir ddyfnder ac ystyr i’r cysyniad.
Dywedodd y Cynghorydd Debbie
Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas

Casnewydd: “Credaf fod gan y
syniad o wneud Casnewydd yn Ddinas
Democratiaeth botensial mawr i ddenu
sylw i’r ddinas ac mae’r ymateb i’r
syniad wedi bod yn gadarnhaol iawn.
“Roedd ymateb y gynulleidfa yn
Uwchgynhadledd y Ddinas i adroddiad
ac argymhellion ResPublica yn
frwdfrydig a dangoswyd llawer o
ddiddordeb. “Mae’n rhaid i hyn fod yn
fwy na chreu adnodd marchnata neu
slogan. Y cam nesaf fydd mynd ati i
ddatblygu’r syniadau hynny ymhellach
gydag arweinwyr busnes, grwpiau
cymunedol, ysgolion a thrigolion a

chreu llwyfan ystyrlon a fydd yn cynnig
manteision parhaus i’r ddinas.”
I ddarllen adroddiad ac argymhellion
ResPublica, ewch i www.newport.
gov.uk/cityofdemocracy
Dywedodd Ian Edwards, prif
weithredwr Gwesty’r Celtic Manor
y disgwylir i’r gwaith ar Ganolfan
Gynadledda Ryngwladol Cymru,
gwerth £100 miliwn, ddechrau ym
mis Chwefror ac, unwaith y caiff
ei hagor, bydd yn sicrhau budd
economaidd o £70 miliwn ac yn dod
â 100,000 o nosweithiau ystafelloedd

gwely i’r ardal bob blwyddyn.
Mae’r Celtic Manor hefyd yn ymuno
â’r brifysgol, a’r porth archebu
gwestai ‘boutique’ arbenigol Welsh
Rarebits, i greu cwrs newydd a fydd
yn datblygu’r genhedlaeth nesaf o
reolwyr gwestai a lletygarwch.
Dywedodd y Cynghorydd Wilcox:
“Mae llawer o bobl yn sylweddoli
nawr mai Casnewydd yw’r lle i wneud
busnes ac rydym yn gwireddu ein
potensial fel dinas sydd â phresennol
a dyfodol cyffrous a buddiol i bawb
sy’n byw ac yn gweithio yma.”
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GRANT YN CAEL
EI ROI AR GYFER
BUSNES NEWYDD
AR Y STRYD FAWR

Y FARCHNAD
YN CROESAWU
MENTER FWYD
NEWYDD
Mae gan y busnes diweddaraf
sydd wedi agor ei ddrysau ym
Marchnad Casnewydd deimlad
rhyngwladol ac mae’n addo
tynnu dŵr o’ch dannedd.

YSGOL
FUSNES
DROS DRO
Mae ysgol fusnes dros dro
yn dod i Gasnewydd am
bythefnos fis nesaf fel rhan
o gronfa datblygu busnes
arloesol cyngor y ddinas.

Mae cwmni Sicily to Seattle, sy’n
arbenigo mewn bwyd stryd llysieuol/
feganaidd Sisilaidd ac Americanaidd,
bellach wedi’i leoli ar lawr gwaelod
Marchnad Casnewydd.

Bydd yr ysgol, sy’n rhad ac am
ddim, yn cael ei chynnal rhwng 27
Chwefror a 10 Mawrth i fusnesau
sefydledig a’r rheini sy’n bwriadu
dechrau menter newydd.

Bydd cwsmeriaid yn gallu dewis
bwyta i mewn neu allan, gyda’r arlwy
yn c ynnwys prydau fel cŵn corn,
byrgyrs, pasta, calzone ac arancini.

Gall y busnesau hyn fanteisio
ar weithdai a chymorth busnes
rhwng 10am a 4pm a chynhelir
sesiynau ychwanegol hefyd
yn gynnar a chyda’r hwyr.

Yn wreiddiol, roedd y partneriaid busnes
Karl Lovesey a Rama Ishaya yn rhedeg
busnes symudol yn gwerthu bwyd mewn
digwyddiadau ond diolch i grant gan
raglen Kickstart, sy’n cael ei rhedeg ar y
cyd gan Gyngor Dinas Casnewydd ac UK
Steel Enterprise, un o is-gwmnïau Tata
Steel, maent bellach wedi ymgartrefu’n
barhaol ym Marchnad Casnewydd.
I gael rhagor o wybodaeth am y
cymorth sydd ar gael i fusnesau
yng Nghasnewydd, ewch i www.
newport.gov.uk/business

MEITHRIN
CYSYLLTIADAU
RHWNG CYMRU A
SBAEN

Ymhlith y partneriaid mae Cyngor
Dinas Casnewydd; Newport City
Homes; Cymunedau yn Gyntaf;
Newport Now; Busnes Cymru;
Cymdeithas Tai Sir Fynwy; Charter
Housing a’r Ganolfan Byd Gwaith.
C-D: Kim Carter (CDC), Amy Craig (Parc Central), Cynghorydd John Richards

Agorodd Parc Central ar y
Stryd Fawr ym mis Tachwedd,
y busnes cyntaf i fanteisio
ar fath newydd o grant gan
Gyngor Dinas Casnewydd.

Roedd yn cynnwys grantiau o hyd
at £6,000 tuag at gostau sefydlu
busnes manwerthu ar Commercial
Street a’r Stryd Fawr, ac aeth y
partneriaid busnes ati i wneud cais.

Mae Matt Ellis ac Ant Cook,
sydd eisoes yn berchen ar gwmni
llwyddiannus Parc Pantry ym Malpas
ac sy’n rhedeg yr Ystafelloedd
Te ym Mharc Belle Vue, bellach
wedi symud i ganol y ddinas.

Dywedodd y Cynghorydd John
Richards, yr Aelod Cabinet
dros Adfywio a Buddsoddi:

Yn yr hydref, neilltuwyd cronfa
datblygu busnes gwerth £60,000 ar
gyfer nifer o fentrau er mwyn ysgogi
twf economaidd a buddsoddiad
pellach yng nghanol y ddinas.

GWEINIDOG
YN AGOR UN O
BROSIECTAU
LLEOEDD
LLEWYRCHUS
Mae Nuria Albert-Penades,
sy’n dod yn wreiddiol o
Valencia, wedi lansio busnes
newydd, CulturAlive, sy’n
trefnu ymweliadau cyfnewid i
bobl ifanc o Gymru a Sbaen.
Defnyddiwyd grant gan raglen
Kickstart, sy’n cael ei rhedeg
ar y cyd gan Gyngor Dinas
Casnewydd ac UK Steel Enterprise,
un o is-gwmnïau Tata Steel, i
ddatblygu gwefan y cwmni.
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Dilynwch ni ar facebook

“Mae’n wych bod y grant cyntaf
wedi’i roi i Parc Central ac rwy’n siŵr
y bydd y busnes yn mynd o nerth i
nerth. Nod grantiau’r gronfa datblygu
busnes yw cefnogi mentrau newydd
drwy roi cymorth ariannol iddynt
gyda chostau yn ystod y dyddiau
cynnar, a’u helpu i ymsefydlu.”

Ymwelodd un o weinidogion
Llywodraeth Cymru â’r
ddinas i weld eiddo yng
nghanol y ddinas sydd
wedi cael ei drawsnewid
diolch i raglen Lleoedd
Llewyrchus Llawn Addewid.
Mae Childsplay wedi symud
yn ddiweddar i un o’r unedau
yn y National Buildings ar
Commercial Street a thorrodd
Carl Sargeant, Ysgrifennydd
Cabinet Llywodraeth Cymru dros
Gymunedau a Phlant, y rhuban i
agor y feithrinfa yn swyddogol.

Cynghorydd Debbie Wilcox a gwesteion

Dywedodd Arweinydd Cyngor
Dinas Casnewydd, y Cynghorydd
Debbie Wilcox: “Mae canol dinas
Casnewydd wedi cael ei thrawsnewid

Dywedodd Ant Cook:
“Mae’n anrhydedd fawr bod
gan y cyngor yr un weledigaeth
ar gyfer y stryd hon a’i fod wedi
rhoi arian i ni dalu ein rhent
am y flwyddyn gyntaf.”
I gael rhagor o wybodaeth,
neu i wneud cais am grant,
cysylltwch â thîm cymorth busnes
y cyngor ar 01633 656656 neu
anfonwch e-bost i business.
services@newport,gov.uk

Nod tîm yr ysgol fusnes dros
dro yw cyffroi ac ysbrydoli
pobl sydd am ddechrau neu
dyfu eu busnes eu hunain.
Mae’n ategu cymorth busnes
traddodiadol drwy ysgogi pobl
i ddechrau neu dyfu eu busnes
a bwydo i mewn i gynlluniau
mentora a chymorth.
Bydd pynciau’r gweithdai yn
cynnwys sut i ddechrau busnes am
ddim, meithrin hyder, goresgyn
rhwystrau, creu gwefan am ddim,
marchnata a chyfryngau cymdeithasol
a sut i ennill cwsmeriaid.
Bydd cymorth dilynol,
digwyddiadau a chyfleoedd
masnachu arbrofol ar gael hefyd.

yn raddol, ond yn sylweddol, dros y tair
blynedd diwethaf. Mae cynllun Friars
Walk wedi cael ei ategu gan gynlluniau
adfywio arloesol mewn sawl lleoliad
sydd wedi gwella ac adfer eiddo gwag
ac wedi rhoi bywyd newydd iddynt.
“Gyda chymorth Llywodraeth Cymru,
a chan weithio gyda phartneriaid
brwdfrydig, rydym wedi gallu dangos
cymeriad a harddwch pensaernïol rhai
o’n hadeiladau unigryw, llai o faint”.

For more information visit
www.newport.gov.uk/business
Ym mis Hydref, sefydlodd y cyngor
gronfa datblygu busnes gwerth
£60,000 i gefnogi amrywiaeth
o fentrau gan gynnwys ysgol
fusnes dros dro a chymhorthdal
ar gyfer siopau ar Commercial
Street a’r Stryd Fawr.

Defnyddiwyd arian Lleoedd
Llewyrchus Llawn Addewid i
lanhau ffryntiad adeiladau ac adfer
ffasâd y National Buildings fel eu
bod yn edrych fel ag yr oeddent ar
ddechrau’r 1900au. Mae’n gartref i
amrywiaeth o unedau manwerthu ar
y llawr gwaelod a 12 fflat uwchlaw.
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ENILLWCH
GYMERADWYAETH
SAFONAU
MASNACH
Mae adran Safonau Masnach
Cyngor Dinas Casnewydd yn
lansio cynllun newydd a fydd yn
helpu pobl i ‘Brynu Gyda Hyder’
gan fasnachwyr a busnesau lleol.
Mae’r cynllun cenedlaethol hwn yn rhoi
‘cymeradwyaeth’ Safonau Masnach
i fusnesau y mae eu gwasanaethau
yn cyrraedd safonau llym.
Yna, bydd manylion busnesau
achrededig ar gael ar-lein lle gall
cwsmeriaid chwilio fesul ardal a’r
math o wasanaeth/cynnyrch.
Dywedodd y Cynghorydd Bob Poole,
Aelod Cabinet dros Swyddogaethau
Rheoleiddio: “Mae hon yn ffordd wych
o helpu pobl i gael gafael ar gwmnïau
dibynadwy a gwneud dewis hyddysg.
“Mae ein tîm Safonau Masnach
yn gweithio’n galed iawn i atal ac
erlyn masnachwyr anghyfreithlon
a bydd yr adnodd ardderchog
hwn yn ategu’r gwaith hwn ac yn
helpu i ddiogelu’r defnyddiwr.”
I gael rhagor o wybodaeth,
ewch i www.newport.gov.uk/
tradingstandards neu www.
buywithconfidence.gov.uk

Mae Cyngor Dinas Casnewydd
wedi lansio ymgyrch i sicrhau
nad yw nwyddau a
gwasanaethau ffug yn cael
eu gwerthu yn y ddinas..
Fel rhan o ymgyrch ‘Fake Free
Newport’, bydd adran Safonau
Masnach y cyngor yn gweithio
gyda busnesau lleol i godi
ymwybyddiaeth o’r eitemau
anghyfreithlon hyn o ansawdd
gwael a’u hatal rhag cael eu gwerthu.
Nid yn unig y gall nwyddau ffug
fod yn beryglus i’r defnyddiwr
ond cânt eu dosbarthu’n aml gan
unigolion a grwpiau troseddau
cyfundrefnol sy’n cuddio’r elw a
wnânt rhag y llywodraeth. Weithiau,
caiff rhai cynhyrchion eu gwneud
mewn rhannau o’r byd lle mae’r
gweithwyr yn wynebu amodau
gwael, cyflog isel a chamfanteisio.
Mae gwerthu nwyddau a
gwasanaethau ffug hefyd yn costio
miliynau o bunnoedd y flwyddyn i
economi’r DU ac yn rhoi swyddi a
bywoliaeth miloedd o weithwyr a
pherchenogion busnes mewn perygl.
Mae Cyngor Dinas Casnewydd
hefyd yn cymryd ei gyfrifoldeb am
orfodi’r gyfraith o ran nwyddau
ffug o ddifrif a bydd yn ymchwilio i
unigolion a masnachwyr ac yn erlyn
y rheini sy’n torri’n gyfraith. Bydd
busnesau sy’n bwriadu buddsoddi
yn yr ardal yn gwybod y byddant
yn rhan o ddinas barchus, a rhoddir
sicrwydd i siopwyr y gallant brynu
nwyddau yng Nghasnewydd gan
wybod nad ydynt yn rhai ffug.
Mae nifer o fanwerthwyr allweddol
yn y ddinas eisoes wedi ymuno
â’r cynllun ac yn arddangos sticeri
‘Fake Free Newport’ yn eu
ffenestri er mwyn rhoi sicrwydd
gwsmeriaid bod eu nwyddau a’u
gwasanaethau yn rhai dilys.

Newport City Council

MYNNWCH
GYMORTH GAN
WASANAETH
RHEOLI ADEILADU
LLWYDDIANNUS

Ymunodd cynrychiolwyr o

BYLBIAU
YN HELPU I
DDILEU POLIO

Gall tîm rheoli adeiladu
mewnol y cyngor, sydd wedi
ennill Gwobrau Rhagoriaeth
Adeiladu, oruchwylio a llywio
pob math o geisiadau’n
ymwneud â rheoliadau
adeiladu mewn modd cyflym a
phroffesiynol. Mae’n dîm”nid er
elw” ac mae’n gystadleuol iawn.
I gael rhagor o wybodaeth,
ewch i www.newport.gov.
uk/buildingcontrol neu
anfonwch e-bost i building.
control@newport.gov.uk

Dilynwch ni ar twitter

CASNEWYDD
RHYDD RHAG
FFUG

Mae perchennog siop a
ddefnyddiodd fonitor babanod
a llithren i werthu sigaréts
anghyfreithlon i’w gwsmeriaid ar
alw wedi’i garcharu am gymryd
rhan mewn busnes twyllodrus.
Yn yr hyn a gredir yw’r ymchwiliad
Safonau Masnach mwyaf o’i fath
yng Nghymru, cyfaddefodd Tahar
Mohammed, 38 oed, a’r perchennog
siop Feryad Mohammed AbdulKadir, 33 oed, iddynt drin a gwerthu
gwerth mwy na £427,000 o dybaco
wedi’i smyglo a thybaco ffug.
Cafodd dau ddyn arall a oedd yn
gweithio yn y siop, Richard Jendrejcak,
41 oed, a Burham Karim, 37 oed, eu
dedfrydu hefyd am eu rhan yn y twyll.

Busnesau lleol yn lansiad ‘Fake Free Newport’

Cineworld, Wildings, The Lamb a
Debenhams â’r Cynghorydd Bob
Poole, Aelod Cabinet Cyngor Dinas
Casnewydd dros Swyddogaethau
Rheoleiddio yn y lansiad.
“Ynghyd â busnesau cyfreithlon y ddinas,
rydym yn gwneud safiad yn erbyn
nwyddau ffug ac yn anfon neges glir
na chaiff nwyddau o’r fath eu gwerthu
yng Nghasnewydd,” dywedodd.
“Gall ymddangos bod nwyddau
a gwasanaethau yn fargen ond
gallant fod yn niweidiol iawn - i
iechyd a diogelwch, i fusnesau
cyfreithlon ac i hawliau unigolion.

ydych yn gwybod am unrhyw un sy’n
gwerthu nwyddau ffug, rhowch wybod
i’r cyngor ac awn ati i ymchwilio.”
Os oes gennych unrhyw wybodaeth
am nwyddau neu wasanaethau ffug,
gallwch ffonio ein llinell gymorth
gyfrinachol ar 01633 235233.
Caiff ymgyrch ‘Fake Free
Newport’ ei chefnogi hefyd gan
Swyddfa Eiddo Deallusol y DU
a’r Grŵp Atal Nwyddau Ffug.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i
www.newport.gov.uk/fakefree

“Hoffwn annog pob busnes lleol i
ymuno â’r ymgyrch hon ac i bobl gefnogi
ein masnachwyr dilys hefyd. Os

Bydd miloedd o grocysau porffor
yn egino ar draws y ddinas yn
ystod y misoedd nesaf diolch
i rodd hael o fylbiau gan Glwb
Rotari Aber-wysg Casnewydd.
Cafodd mwy na 10,000 o fylbiau, a
roddwyd i Gyngor Dinas Casnewydd
gan Rotariaid lleol, eu plannu
mewn parciau, ysgolion a mannau
cyhoeddus ym mis Tachwedd.

Plannu bylbiau, Parc Beechwood

ERLYN
MASNACHWYR
ANGHYFREITHLON

Cafodd y bylbiau eu rhoi gan
y Rotari, gyda chefnogaeth y
Rotari Rhyngwladol, ar ôl i’r
sefydliad ymuno â’r Gymdeithas
Garddwriaethol Frenhinol i blannu’r
crocws porffor, sy’n symbol
o ymgyrch fyd-eang y Rotari i
ddileu polio - mewn cynifer o
leoedd â phosibl yn y DU.

Mae prosiect Purple4Polio yn
cynrychioli’r llifyn porffor a
ddefnyddir i farcio bys plentyn
sydd wedi’i imiwneiddio.
Ym mis Hydref, bu disgyblion o Ysgol
Gynradd Ringland yn helpu i blannu
cannoedd o fylbiau y tu allan i’w
hysgol ac, ym mis Tachwedd, aeth
staff y parciau a gwirfoddolwyr ati i
blannu cannoedd o fylbiau ar hyd y
prif lwybr ym Mharc Beechwood.
Aeth Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r
Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd,
Cynaliadwyedd a Thrafnidiaeth, y
Cynghorydd Ray Truman, a’r Aelod
Cabinet dros Ddiwylliant, Hamdden
a Chwaraeon, y Cynghorydd Deb
Harvey, am dro i’r parc i ddiolch i’r staff
a’r gwirfoddolwyr am eu gwaith caled.

Gweithiodd swyddogion Safonau
Masnach Cyngor Dinas Casnewydd
gyda chydweithwyr o Gyllid a
Thollau EM (CThEM) a’r heddlu ar
yr ymchwiliad. Cafodd cyfanswm o
bron i dri chwarter miliwn o sigaréts
a thros 300kg o dybaco rolio â llaw,
yr osgowyd talu £300,000 o dollau
a threth arnynt, eu hatafaelu.
Pan archwiliwyd uned storio a oedd yn
eiddo i Mohammed, darganfuwyd mwy
na 225,000 o sigaréts ffug a sigaréts
na thalwyd tollau arnynt, a mwy na
112kg o dybaco rolio â llaw, wedi’u
storio mewn amrywiol gynwysyddion
gan gynnwys bocsys cardbord o fara o
Lithwania. Canfu swyddogion Safonau
Masnach yr un bocsys, gyda’r un rhifau
swp, yn siop Abdul-Kadir, sef Eastern
European Food, Commercial Road.
Hefyd, darganfu swyddogion Safonau
Masnach a CThEM fwy na 500,000
o sigaréts anghyfreithlon a 194.8kg
o dybaco rolio â llaw mewn garej
yng nghyfeiriad cartref Mohammed
ym Mryste. Atafaelwyd £40,000
mewn arian parod, a oedd wedi’i
guddio o dan ei wely, a bagiau a oedd
yn cynnwys miloedd o bunnoedd
mewn darnau arian hefyd.
Pan archwiliwyd y fflat uwchlaw’r siop,
a oedd hefyd yn eiddo i Mohammed
ac a gaiff ei rentu gan Jendrejcak,
datgelwyd llithren o dan yr estyll a oedd
yn arwain yn uniongyrchol i mewn i
storfa’r siop. Roedd y llithren wedi’i
chuddio’n fwriadol o dan wal ffug.
Defnyddiwyd monitor babanod ,
a ganfuwyd wrth ymyl y llithren, i
gyfathrebu â chydweithwyr yn y siop a
oedd yn gwerthu’r tybaco i gwsmeriaid.

@cyngorcasnewydd...............................................................................................................................................MATERION CASNEWYDD IONAWR 2017
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LLYSGENHADON YN LLEDAENU’R NEGES
Mae pobl sy’n gweithio ar y
rheng flaen yn y diwydiant
twristiaeth wedi cael
gwybodaeth am yr atyniadau
niferus yn y ddinas i’w
throsglwyddo i ymwelwyr.

â rhywfaint o arian gan y cyngor.
O ganlyniad, gall Llysgenhadon
Casnewydd roi cipolwg i’r sawl
sy’n ymweld â’u lleoliadau neu
ddigwyddiadau ar dirnodau diddorol
eraill yn y ddinas yn ogystal â’u cefndir
hanesyddol a’r cysylltiadau rhyngddynt.

Y llynedd, lansiodd cyngor y ddinas
ei gynllun Croeso i Gasnewydd a
oedd yn cynnig hyfforddiant i bobl o
amrywiaeth o fusnesau a sefydliadau.

Dywedodd y Cynghorydd John
Richards, yr Aelod Cabinet dros
Adfywio a Buddsoddi: “Mae’n
wych gweld Llysgenhadon arbennig
Casnewydd yn dangos cymaint
o frwdfrydedd dros y ddinas
a’i llu o atyniadau diddorol.

Cynhaliwyd gwaith ymchwil
hefyd i “stori Casnewydd” a aeth
ati i ddwyn ynghyd yr elfennau
hanesyddol a’r themau cyfredol
sydd wedi llunio’r ddinas.
Ariannwyd y gwaith gyda grant
gan Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth
Ranbarthol Llywodraeth Cymru gyda
chefnogaeth Newport Now, sefydliad
ardal gwella busnes y ddinas, yn ogystal

Mae tîm gwasanaethau gwyrdd
y cyngor wedi ymuno â Cadwch
Gymru’n Daclus a Chanolfan

Caiff yr ymgyrch dim ysmygu,
sy’n rhan o fenter ysgolion iach
Cyngor Dinas Casnewydd, ei
chefnogi gan yr elusen rheoli
tybaco ASH Wales Cymru.

“Rydym hefyd am i drigolion
ddarganfod yr hyn sydd gan y ddinas
i’w gynnig - efallai y cânt eu synnu
gan yr hyn sydd ar garreg eu drws.”

Gofynnwyd i bob ysgol uwchradd
yn y ddinas ddilyn esiampl

Gamlas Fourteen Locks i
sefydlu grŵp gwirfoddoli.
Mae’r aelodau yn cyfarfod yn
wythnosol i weithio ar brosiectau o
amgylch Canolfan Gamlas Fourteen
Locks a Gwarchodfa Natur Allt-yr-un,
gan gynnwys cynnal a chadw ffensys,
pontydd a llwybrau; gwaith gwella
cynefinoedd fel torri isdyfiant a gosod

CEFNOGI
POBL YNG
NGHASNEWYDD

Ffoniwch 01633 656656 neu anfonwch
e-bost i dog.control@newport.gov.uk
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Dilynwch ni ar facebook

Caerllion a gweithredu parthau
dim ysmygu wrth eu gatiau.
Dywedodd y Cynghorydd Gail Giles,
Aelod Cabinet Cyngor Casnewydd
dros Addysg a Phobl Ifanc: “Rwy’n
falch bod ysgolion yn ein hardal
awdurdod lleol yn cael y cyfle i

YDYCH CHI’N BERSON GOFALGAR?
ALLECH CHI FAETHU?
blychau nythu a chlirio sbwriel.
Os hoffech ymuno, ceir rhagor o
wybodaeth a ffurflen gais ar gyfer
Tîm Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad
a’r Gamlas yn www.newport.gov.
uk/volunteer neu cysylltwch â
Natalie Waller ar 01633 656656
neu anfonwch e-bost ati yn
natalie.waller@newport.gov.uk

miliwn, sef yr un swm â’r llynedd.

Mae gwirfoddolwyr yn gwneud
gwahaniaeth mawr drwy gefnogi’r tîm ac
rydym bob amser yn chwilio am bobl i
helpu a cherdded y cŵn. Rydym hefyd yn
croesawu unrhyw roddion ar gyfer cŵn,
boed yn eitemau hen neu newydd.

ar gyfer y coleg a chyfleusterau
a rennir i wella’r broses ddysgu a
dilyniant i astudiaethau prifysgol.
Yr uchelgais ar y cyd yw creu
amgylchedd dysgu unigryw
yng nghanol y ddinas er mwyn
gwella sgiliau academaidd a
galwedigaethol, a sicrhau bod mwy
o gyfleoedd ar gael yn y dyfodol.
Dywedodd y Cynghorydd Wilcox:

YDYCH CHI WEDI
GWELD UNRHYW
^
LYGOD DWR?
Roedd llygod dŵr yn gyffredin ar
draws y DU ar un adeg ond bellach
maent yn brin iawn ac roedd hi’n
ymddangos eu bod wedi diflannu’n
gyfan gwbl yng Nghasnewydd.

If you have seen any in Newport,
please let Gwent Wildlife know
on 01600 740600 arees@

Mae Cartref Cŵn Dinas Casnewydd,
sy’n cael ei redeg gan Gyngor Dinas
Casnewydd, yn derbyn cŵn strae sy’n
cael eu darganfod gan drigolion neu’n
cael eu casglu gan wardeiniaid cŵn.

CANOLFAN
DDYSGU AR
EI FFORDD
I GANOL Y
DDINAS
Mae Cyngor Dinas Casnewydd,
ynghyd â Phrifysgol De
Cymru a Choleg Gwent, yn
rhan o dasglu a sefydlwyd
er mwyn datblygu Ardal
Wybodaeth Casnewydd

Ysgol Gyfun Caerllion yw’r
ysgol gyntaf yn y ddinas i
fabwysiadu gwaharddiad
gwirfoddol ar ysmygu wrth
gatiau’r ysgol yn swyddogol.

“Yn ogystal â defnyddio’r wybodaeth sydd
ar gael gan Lysgenhadon Casnewydd,
gall ymwelwyr hefyd ddefnyddio
Newport Explorer (www.visitnewport.
wales) sy’n galluogi defnyddwyr ffonau
deallus i sganio codau mewn amrywiol
leoliadau ar draws y ddinas. Gallant
wylio ffilmiau archif, gwrando ar
atgofion lleol a gweld hen luniau.

In 2012, Gwent Wildlife Trust
reintroduced them to Magor
Marsh and almost five years later
the population is booming!

ALLWCH CHI
GERDDED CI?

GWAHARDD
YSMYGU WRTH
GATIAU YSGOL

Rhai o Lysgenhadon Casnewydd yn Eglwys Gadeiriol Casnewydd

“Mae twristiaeth ymwelwyr yn rhan
bwysig o economi Casnewydd - y
llynedd, cyfrannodd £286 miliwn
tuag at economi’r ddinas a mwy
na 3,000 o swyddi - ac rydym am
gynnig llawer i ymwelwyr ei weld

Mae grŵp o drigolion wedi
ymateb i apêl gan Gyngor Dinas
Casnewydd i gyflawni tasgau
cadwraeth ymarferol. Felly,
beth am wisgo eich menig
garddio a rhoi cynnig arni.

GWIRFODDOLWYR
CEFN GWLAD

a’i wneud tra eu bod yma er mwyn
sicrhau eu bod yn dychwelyd.

Y Cynghorydd Gail Giles yn Ysgol Gyfun Caerllion ar achlysur lansio’r gwaharddiad gwirfoddol ar ysmygu wrth gatiau’r ysgol

Mae’r Cynghorydd Paul
Cockeram, Aelod Cabinet
Cyngor Dinas Casnewydd
dros Wasanaethau
Cymdeithasol a Thai, wedi
croesawu’r cadarnhad y
caiff arian i helpu trigolion
Casnewydd ei ddiogelu.
Yn ystod yr hydref, cyhoeddodd
Llywodraeth Cymru y byddai Grant
y Rhaglen Cefnogi Pobl yn £124.48

Dywedodd y Cynghorydd Cockeram:
“Yng Nghasnewydd, caiff mwy na
4,000 o bobl eu helpu bob blwyddyn
gan fwy na 100 o brosiectau llety a
chymorth fel y bo’r angen a arweinir
gan ein tîm ymroddedig mewn
partneriaeth â darparwyr eraill.
“Mae tîm Cefnogi Pobl Casnewydd
yn gweithio gyda phobl sy’n delio
â materion anodd fel digartrefedd,
cam-drin domestig, pwysau
ariannol, anableddau ffisegol
a phroblemau iechyd meddwl.
Mae angen cymorth ar bob un
ohonynt i fyw yn ein cymunedau,
weithiau tan eu bod yn ôl ar eu
traed, weithiau am gyfnod hwy.

“Caiff y bobl sy’n defnyddio’r
cymorth hwn eu hatal rhag wynebu
argyfwng ac mae ymyriadau
cynnar yn llai niweidiol i’r
unigolyn ac yn fwy costeffeithiol
i wasanaethau cyhoeddus.”
Yn ddiweddar, enillodd timau
Cefnogi Pobl Gwent, gan
gynnwys tîm Casnewydd,
Wobr Rhagoriaeth Comisiynu
yng Ngwobrau Hyrwyddo
Annibyniaeth 2015.
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Mae prinder gofalwyr maeth ar
gyfer plant 10 oed a throsodd yng
Nghasnewydd ac mae llawer o
blant bach wedi’u lleoli y tu allan
i ardal yr awdurdod lleol i ffwrdd
oddi wrth eu ffrindiau a’u cynefin.
Dyma un stori am Matthew, sydd
bellach yn oedolyn, a dyfodd i fyny
mewn lleoliadau gofal maeth. Yma,
mae’n rhoi cipolwg ar ei fywyd fel
plentyn maeth a sut y daeth o hyd i
deulu maeth cefnogol a gofalgar.
“Pan ddes i’n rhan o’r system gofal yn
chwech oed roeddwn i’n cadw i feddwl
y byddwn i’n dychwelyd adref at fy
mam ryw ddiwrnod. Gwnaeth hynny
ddim digwydd ac fe es i, gyda fy mrawd
bach, i gartref plant mawr y tu allan
i Gasnewydd. Wrth i’r blynyddoedd
fynd heibio, teimlais lawr o ddicter roeddwn i’n meddwl bod pawb yn fy
rhwystro rhag mynd adref - pan, mewn
gwirionedd, doedd fy mam ddim yn
fodlon gwneud yr hyn yr oedd eisiau
iddi ei wneud i fi gael mynd yn ôl ati.

y system gofal ac, er na ches i byth fy
mabwysiadu, fe dreuliais i gyfnod hir
mewn cartref gofal arbennig. Rwy’n
hynod ddiolchgar bod pobl allan yna
sy’n fodlon agor eu drysau a chefnogi
plant sydd angen cariad, ysbrydoliaeth a
modelau rôl cadarnhaol. Fe ges i gymaint
o gariad a chymorth gan fy ngofalwyr
maeth. Fe wnaethant gydnabod na allent
byth gymryd lle fy mam enedigol, y gwnes
i barhau i’w charu a meddwl amdani
llawer iawn. Yr hyn y gallent ei wneud, a’r
hyn a wnaethant, oedd gwneud eu gorau
i sicrhau fy mod yn profi’r un llwyddiant,
hapusrwydd, lles emosiynol ac iechyd
corfforol da â’u plant nhw eu hunain.”
I gael rhagor o wybodaeth am faethu,
ewch i www.newport.gov.uk/
fostering neu ffoniwch 10633 656656.

“Treuliais 17 mlynedd o’m bywyd yn

GWEFAN SY’N HELPU’R RHEINI SY’N
DRWM EU CLYW
Mae gwefan Cyngor Dinas
Casnewydd yn defnyddio
meddalwedd Browsealoud
sy’n galluogi defnyddwyr i
glywed tudalennau gwe yn cael
eu darllen ar goedd, gweld
tudalennau sydd wedi’u chwyddo
neu ddarllengwybodaeth

Dilynwch ni ar twitter

sydd wedi’i chyfieithu i un o
30 o ieithoedd gwahanol.
Gall defnyddwyr glicio ar y tab
‘gwrando ar y dudalen hon’
ar frig y dudalen we a bydd bar
offer yn ymddangos sy’n
rhoi mynediad i’r gwasanaeth.

gymryd rhan yn y fenter hon.
“Mae unrhyw beth y gellir ei wneud i
annog pobl i beidio ag ysmygu o amgylch
eu plant, ac yn enwedig wrth gatiau’r
ysgol, yn beth da. Rydym yn gobeithio
y bydd pob ysgol yng Nghasnewydd yn
cydymffurfio â’r cod gwirfoddol hwn.”

Llofnodwyd Memorandwm
Cydweithio gan Debbie Wilcox,
arweinydd y cyngor, mewn
seremoni yn y Ganolfan Ddinesig.
Mae’r opsiynau posibl yn cynnwys
datblygiad addysg bellach newydd

“Mae gan y partneriaid uchelgais
mawr, a bydd yr uchelgais
hwnnw yn sbardun ar gyfer
newid cadarnhaol mawr. Mae’r
Ardal Wybodaeth yn haeddu
cefnogaeth pawb sydd â diddordeb
yn nyfodol Casnewydd.”
Llofnodwyd y Memorandwm
gan y Cynghorydd Wilcox, Isganghellor Prifysgol De Cymru,
yr Athro Julie Lydon, a Phennaeth
Coleg Gwent, Guy Lacey.

“2017 - MAE GENNYM LAWER I EDRYCH
YMLAEN ATO” - NEGES YR ARWEINYDD
Wrth i’r olwynion ddechrau
troi unwaith eto ar ôl y Nadolig,
hoffwn achub ar y cyfle hwn
i ddymuno 2017 hapus iawn
i bob un o’n darllenwyr.
Fel dinas, rydym yn sicr yn paratoi ar
gyfer yr hyn sy’n addo i fod yn flwyddyn
brysur a fydd yn adeiladu ar lawer o’r
llwyddiannau a welwyd yn 2016.
Tuag at ddiwedd y llynedd, cyflwynwyd
syniad i ddatblygu Casnewydd yn Ddinas
Democratiaeth. Yn Uwchgynhadledd
y Ddinas, sy’n dwyn rhai o sefydliadau
ac unigolion mwyaf dylanwadol
Casnewydd ynghyd, clywsom
fanylion adroddiad annibynnol ar sut
y gallwn ddefnyddio’r datblygiad hwn
i hyrwyddo proffil y ddinas ymhellach.
Byddwn yn mynd ati i ddatblygu’r
syniad hwn dros y misoedd nesaf ac
rydym eisiau i gynifer o bobl â phosibl
o bob rhan o’r ddinas gymryd rhan.

Nadolig ac i ddathlu’r ŵyl - rydym
oll yn falch iawn o’r amrywiaeth o
fanwerthwyr a bwytai rydym yn ei
chynnig nawr a byddwn yn parhau
i gefnogi twf parhaus busnesau
annibynnol, busnesau newydd a
manwerthwyr cenedlaethol. Mae
enghreifftiau gwych o’r ffordd
rydym wedi mynd ati i gefnogi
busnesau o’r fath yn y ddinas.
Yn ystod y gwanwyn a’r haf, bydd
hanner marathon Dinas Casnewydd
Admiral a Velothon Cymru yn
cael eu cynnal unwaith eto. Mae’r
digwyddiadau proffil uchel hyn yn helpu

i ddenu miloedd o ymwelwyr i’n
dinas ac yn rhoi hwb i’r economi leol.
Cyfrannodd y diwydiant twristiaeth
yng Nghasnewydd fwy na £286 miliwn
i’r economi leol yn 2015 - cynnydd
o 8.3 y cant o gymharu â’r flwyddyn
flaenorol - ac rydym yn gobeithio y
bydd y duedd honno’n parhau.
Yn sicr, mae heriau i ddod - bydd
cyllidebau llym a chyfnodau o
ansicrwydd yn genedlaethol yn effeithio
ar y ffordd y darperir gwasanaethau,
ond rwy’n hyderus y gallwn, gyda’n
gilydd, sicrhau bod dinas Casnewydd
yn cael y sylw y mae’n ei haeddu.
Y Cynghorydd Debbie Wilcox,
Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd

Arweinydd Cyngor Dinas
Casnewydd, Debbie Wilcox

Dim ond un enghraifft yw’r prosiect
hwn o’r gwaith ardderchog rydym yn
ei wneud gyda’n partneriaid. Enghraifft
arall yw datblygu’r Ardal Wybodaeth.
Gan weithio gyda Phrifysgol De
Cymru, Coleg Gwent a busnesau lleol,
rydym yn gobeithio gweld addysg
bellach ac addysg uwch yn cefnogi
dyheadau pawb yng Nghasnewydd.
Bydd llawer ohonoch wedi ymweld
â chanol y ddinas i wneud eich siopa
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GWEITHWYR DUR YN YMLADD DROS EU GWLAD
Mae straeon go iawn
gweithwyr dur cwmni Orb yng
Nghasnewydd a gofrestrodd
i ymladd yn y Rhyfel Byd
Cyntaf yn destun prosiect
cymunedol dwy flynedd o hyd
a lansiwyd ym mis Tachwedd.

Mae’r partneriaid sydd eisoes
wedi ymrwymo i’r prosiect yn
cynnwys Amgueddfa Cymru,
Archifau Gwent a Phrifysgol De
Cymru, yn ogystal â sawl ysgol
leol, grwpiau tenantiaid Linc a
Grŵp Ffocws Cymuned Lysaght.

Caiff y prosiect, ‘First World
War – Steel Remembered’, ei
ariannu gan grant gwerth £32,900
gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Bwriedir cynnal arddangosfa yn y
Senedd yn ystod Gwanwyn 2018
gydag ail arddangosfa yn cael ei
threfnu yn Sefydliad Lysaght i gydfynd â’r digwyddiad i nodi 100
mlynedd ers Dydd y Cadoediad
yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Mae’r prosiect cydweithredol yn cael
ei arwain gan Linc Cymru (Linc), y
sefydliad a oedd yn gyfrifol am adfer
Sefydliad Lysaght yng Nghasnewydd.
Drwy gyfuniad o ddigwyddiadau
arbennig, gweithdai a rhaglenni
allgymorth, bydd tîm y prosiect,
sy’n cynnwys y gymuned leol,
yn datgelu straeon go iawn
gweithwyr dur Orb a aeth i’r
rhyfel yn 1914-18 ac a oroesodd
a’r rheini sydd wedi’u coffáu ar
Gofeb Ryfel Gweithwyr Dur Orb.

DWEUD EICH
DWEUD
Mae Cyngor Dinas Casnewydd
wedi gwella’r llwybrau seiclo a
cherdded ar draws y ddinas fel
rhan o’i ymrwymiad i sicrhau
bod mwy o bobl yn byw bywydau
iach drwy ddefnyddio dulliau
teithio llesol. Nawr, mae eisiau
eich mewnbwn chi ar sut y gellir
gwneud gwelliannau pellach.
Mae cyfres o sesiynau galw i mewn
wedi’u trefnu fel bod y cyhoedd
yn gallu dweud eu dweud ar y
Map Rhwydwaith Integredig.
Gallwch ofyn cwestiynau a rhannu
syniadau yn y sesiynau canlynol:
Dydd Mawrth 17 Ionawr
Canolfan Gamlas Fourteen
Locks, Cwm Lane, Trefgwilym
Rhwng hanner dydd a 4pm.
Dydd Mawrth 31 Ionawr Pentref
Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd,
Ystafell y Gymanwlad, Velodrome Way
Rhwng 2pm a 7pm.
Dydd Iau 9 Chwefror Neuadd
y Dref Caerllion, Llyfrgell,
Stryd yr Eglwys, Caerllion
Rhwng 2pm a 7pm.
Os hoffech gael rhagor o
wybodaeth, anfonwch e-bost i
streetscene@newport.gov.uk

DYDD GWENER DIGIDOL
Cynhelir sesiynau am ddim
yn llyfrgelloedd Cyngor Dinas
Casnewydd ar draws y ddinas.
www.newport.gov.uk/digitalcity
GWLYPDIROEDD
CASNEWYDD
www.rspb.org.uk

Dywedodd yr hanesydd lleol
Stephen Berry, awdur ‘Orb
Steel Works Centenary Book’,
a oedd yn y digwyddiad lansio:
“Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf,
cafodd pawb eu hannog i gofrestru
neu ymuno â’r ymdrech. Atebodd
dynion Gwaith Dur Orb yr alwad
yn eu cannoedd a chawsant eu
hannog gan eu cyflogwr i fynd.”

RHANNU GOFAL
ER MWYN
CEFNOGI
OEDOLION

14 Ionawr
Gweithdy gwylio adar i’r teulu
11 Chwefror

Gweithdy ffotograffiaeth bywyd
gwyllt i ddechreuwyr
Disgyblion Ysgol Gynradd St Andrews ac Ysgol Gymraeg Ifor Hael gyda Suzy Bowers
o Linc Cymru, Nigel Clubb o Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac, wedi’u gwisgo mewn
iwnifform, o’r chwith i’r dde, Robin Mellor a Christopher Coode o’r Great War Society.

PARATOI AT YR HANNER MARATHON

Caiff gofalwyr Rhannu Bywydau
eu recriwtio’n ofalus, eu hasesu,
eu hyfforddi a’u cefnogi.
Daw’r gofalwyr o gefndiroedd
gwahanol ond yr hyn sy’n eu cysylltu
yw eu brwdfrydedd, eu hymrwymiad
a’u cymhelliant i wneud gwahaniaeth
gwirioneddol i fywydau pobl.
Mae hyblygrwydd y cynllun yn
golygu y gall gofalwyr roi cymorth
i lawer o bobl wahanol mewn
amrywiaeth eang o sefyllfaoedd.
I gael rhagor o wybodaeth,
ewch i www.caerphilly.gov.uk/
sharedlives; ffoniwch 01443
864784 neu anfonwch e-bost
i adultp@caerphilly.gov.uk

THEATR DOLMAN
www.dolmantheatre.co.uk
27 January – 28 January
Mulan Junior – Mini Venture Players
yn perfformio’r fersiwn Disney Junior
hon o Mulan
1 Chwefror – 2 Chwefror
Mix Tape - noson o gerddoriaeth a
dawnsio poblogaidd wedi’i chyflwyno
gan Phoenix Productions
14 Chwefror – 18 Chwefror
Sioe Hi-de-Hi wedi’i chyflwyno
gan Gymdeithas Ddramagarwyr
Casnewydd

Mae Cynllun Rhannu Bywydau
De-ddwyrain Cymru yn cynnig
gwasanaeth cymunedol
unigryw i oedolion sydd
angen gofal a chymorth.
Caiff pobl sy’n defnyddio’r
gwasanaeth eu paru â gofalwyr
Rhannu Bywydau cymharus sy’n
cynnig rhannu eu cartref, eu teulu
a’u bywyd yn y gymuned.

DIGWYDDIADAU

THEATR GLAN YR AFON
www.newportliveco.uk
2 Chwefror
Seven: Tiffany Stevenson

Ar ddydd Sul 5 Mawrth, bydd
miloedd o redwyr yn ymgynnull
ar gyfer pumed hanner marathon
Dinas Casnewydd Admiral.

yn dod allan ar y cwrs i chwarae
iddynt. Y llynedd hefyd, roedd siopau
a chaffis lleol yn cynnig lluniaeth am
bris gostyngol i redwyr ar ôl y ras.”

Yr her yw rhedeg 13.1 o
filltiroedd o amgylch y ddinas
tra’n codi arian hollbwysig i
gefnogi gwasanaethau hosbis yn
ne-ddwyrain Cymru ar yr un pryd.

Yn ymuno â’r prif noddwr, Grŵp
Admiral, mae’r busnesau lleol
Skechers, Gwasanaethau Ariannol
Kymin, Baspoint a Phrifysgol De
Cymru. Mae eu cefnogaeth yn sicrhau
y gall yr elusen barhau i roi gofal lle y
mae ei angen, yn rhad ac am ddim.

Bydd yr hanner marathon yn dechrau
yng nghanol y ddinas ac yn gorffen ar
lwybr Glan yr Afon lle y gall teuluoedd a
ffrindiau ymgynnull i gefnogi’r rhedwyr.
“Rydym wedi cael ein synnu ar yr ochr
orau gan y ffordd y mae’r gymuned wedi
croesawu’r digwyddiad hwn”, dywedodd
Christine Vorrés, Cyfarwyddwr y
Ras.”Daw trigolion lleol allan i gefnogi’r
rhedwyr; mae hyd yn oed bagbibydd

Os nad ydych yn rhedwr,
gallwch hefyd gymryd rhan
drwy gofrestru fel gwirfoddolwr
neu hyd yn oed noddwr.
I gael rhagor o wybodaeth
neu gofrestru, ewch i www.
cityofnewporthalfmarathon.
com neu ffoniwch 01633 851051.

11Chwefror
So You Think You Know About
Dinosaurs? By Ben Garrod

EGLWYS GADEIRIOL
GWYNLLYW CASNEWYDD
www.newportcathedral.org.uk
24 Ionawr
Grŵp gwau a chrefftau MU 2pm
26 Ionawr
Cyfarfod PCC 6.30pm

TŶ TREDEGAR
www.nationaltrust.org.uk
18 Chwefror
( + 8 dyddiad arall)
Mae tymor 2017 yn cychwyn gyda
hwyl i’r teulu dros hanner tymor mis
Chwefror
11am-4pm
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