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NEGES BLWYDDYN
NEWYDD YR ARWEINYDD

MATERION

CASNEWYDD

Hoffwn fanteisio ar y cyfle i
ddymuno blwyddyn newydd
dda iawn i’n holl breswylwyr yn
y rhifyn cyntaf hwn o Faterion
Casnewydd ar gyfer 2019

Mae ein staff yn gweithio’n galed
iawn i sicrhau bod ein gwasanaethau’n
cael eu darparu wrth ymdrin â’r galw
cynyddol yn enwedig o ran gofal
cymdeithasol i blant ac oedolion.

Gobeithiaf i chi gyd gael Nadolig
hapus a heddychlon ac wedi
llwyddo i dreulio rhywfaint o
amser gyda’ch anwyliaid.

Rydym yn bwriadu sicrhau ein bod yn
buddsoddi mewn ffordd strategol a
bydd hyn yn cynnwys helpu ysgolion
drwy fuddsoddi £3.1m yn eu cyllidebau
a mwy na £1.2m mewn darpariaeth
anghenion addysgol arbennig.

Gwyddom eleni bod yn rhaid i’r
Cyngor wneud penderfyniadau
anodd wrth fynd i’r afael â’r
heriau niferus sydd o’i flaen yn
wyneb pwysau cyllidebol.

Papur newydd swyddogol Cyngor Dinas Casnewydd

Fodd bynnag, rydym hefyd am
sicrhau bod Casnewydd yn lle
deniadol i fyw ynddo, gan annog
cyflogwyr a chreu swyddi.

Ac o 1 Gorffennaf bydd y Cyngor
mewn sefyllfa i daclo’r broblem
o barcio’n anghyfreithlon a bydd
hyn yn golygu y bydd y ddinas
gyfan yn elwa yn y pen draw.
Debbie Wilcox
Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd

BLWYDDYN GYFFROUS I DDOD...

Roedd y flwyddyn ddiwethaf
yn un anhygoel i Gasnewydd,
gyda llu o ddigwyddiadau
arwyddocaol wedi eu
cynnal yn y ddinas gan
gynnwys digwyddiad cyntaf
Marathon a ras 10k ABP
Casnewydd Cymru, Taith
Prydain a Felothon Cymru.
Bydd y ddinas yn amlwg
unwaith eto ar y calendr
digwyddiadau lleol,
cenedlaethol a rhyngwladol
- dyma flas o’r hyn sydd
i ddod yn 2019.
Daeth llu o redwyr o bob cwr
y byd i Gasnewydd ar gyfer
Marathon a ras 10k ABP
Casnewydd Cymru, casglodd
miloedd o gefnogwyr ar y
strydoedd a chynhigiodd cannoedd
o wirfoddolwyr eu cymorth ar

hyd y llwybr cyflym a gwastad.
Bydd y digwyddiad yn dychwelyd
ddydd Sul 5 Mai a gallwch
gofrestru nawr - mae’r llefydd
yn mynd yn gyflym iawn
https://newportwalesmarathon.
co.uk/marathon-abpcasnewydd-cymru/
Cafwyd adolygiad o’r ffyrdd
fydd ynghau, y drafnidiaeth a’r
digwyddiad yn gyffredinol – cadwch
lygad am yr hyn sydd wedi’i
newid a’i wella ar gyfer eleni.
Yn anffodus, cafodd
Hanner Marathon Admiral
Dinas Casnewydd ei atal gan
yr eira y llynedd - ddwywaith!
Rydym yn croesi ein bysedd y bydd
gennym ni well dywydd eleni pan
ddaw’r marathon yn ôl ddydd Sul,
3 Mawrth i godi arian pwysig iawn
ar gyfer Gofal Hosbis Dewi Sant.

Cewch ragor o wybodaeth am y
ras sy’n arddangos nodweddion
arwyddocaol Casnewydd a
phentref Caerllion yn
cityofnewporthalfmarathon.com
Un o brif ddigwyddiadau 2019 heb
os fydd Gemau Trawsblaniad
Prydain Westfield Health.
Disgwylir y bydd Casnewydd
yn croesawu mwy na 850
o athletwyr sydd wedi cael
trawsblaniad yn ogystal â mwy na
1,500 o gefnogwyr, gan gynnwys
teuluoedd y rhai sydd wedi rhoi
eu horganau, rhwng dydd Iau
25 a dydd Sul 28 Gorffennaf.
Mae’r gemau wedi’u trefnu ar ran
yr elusen Transplant Sport UK,
a’r nod yw codi ymwybyddiaeth
o roi organau a chynyddu nifer
yr organau sy’n cael eu rhoi.
Bydd y Gemau’n cynnwys dros 25

o gystadlaethau a digwyddiadau
cymdeithasol i bobl o bob gallu,
o bysgota i drac a chae, a Ras
y Rhoddwyr, sef cystadleuaeth
gynhwysol fydd yn agored i’r
cyhoedd. Bydd rhai digwyddiadau
newydd hefyd yn cael eu cynnal yn
arbennig gan Gasnewydd. Gweler
britishtransplantgames.co.uk
am y newyddion diweddaraf.
Bydd Canolfan Cynadledda
Ryngwladol Cymru newydd
sbon yn agor ei drysau yr haf
hwn yng Ngwesty’r Celtic
Manor. Wedi ei hysbrydoli gan
ganolfannau cynadleddau gorau’r
byd, bydd yr adeilad sydd wedi’i
ddylunio’n bwrpasol yn gallu
croesawu 5,000 o bobl mewn
cynadleddau o’r radd flaenaf.
Wrth gwrs, bydd y Cyngor
yn parhau i flaenoriaethu

digwyddiadau lleol. Mae cynlluniau
ar y gweill i gynnal yr Ŵyl fwyd
hynod o boblogaidd unwaith
eto gyda’r gobaith y bydd yn
tyfu o flwyddyn i flwyddyn.
Mae cefnogaeth y busnesau lleol
yn hanfodol er mwyn iddi fod yn
llwyddiannus - cysylltwch â ni os
gallwch gynnig eich cefnogaeth.
Fodd bynnag, nid oes cynlluniau
i barhau gyda Felothon Cymru
yn 2019 na thu hwnt. Er bod y
digwyddiad yn un llwyddiannus
yn 2018, gyda mwy na 8,000 o
feicwyr yn cymryd rhan ar draws
tri phellter, ni lwyddodd
perchnogion y gyfres, sef
IRONMAN, i ddod o hyd
i fodel cynaliadwy ar gyfer
digwyddiadau yn y dyfodol.
Am y wybodaeth ddiweddaraf eich
www.newport.gov.uk/events
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ACADEMI
MEDDALWEDD
GENEDLAETHOL
YN EHANGU I
SWYDDFEYDD
NEWYDD

Mae’r Academi Meddalwedd
Genedlaethol wedi cael
llwyddiant mawr yn ystod y ddwy
flynedd ddiwethaf; cynyddu nifer
ei fyfyrwyr, cynnal ymweliadau
gan Weinidogion a diwrnodau
agored i’r teulu, a chasglu
nifer o wobrau technoleg.
Mae hyn wedi golygu eu bod wedi
ehangu a symud i Orsaf Wybodaeth
Cyngor Casnewydd yn hen adeilad
yr orsaf reilffordd yn y ddinas. Bydd
y symud yn sicrhau y bydd lle ar
gael i’r garfan o fyfyrwyr sy’n tyfu’n
gynyddol ac sy’n dewis astudio ar
gyfer gradd sy’n canolbwyntio ar
y sgiliau, y wybodaeth a’r profiad
ymarferol sydd eu hangen i fod yn
effeithiol yn syth fel peiriannydd
meddalwedd masnachol.
Bydd y cyfleusterau newydd
yn galluogi’r Academi i ehangu
ei chyfleusterau addysgu, gan
gynnig man astudio i fyfyrwyr sy’n
dynwared amgylchedd gweithle ac
yn integreiddio arferion gwaith y
diwydiant. Mae’n cefnogi datblygiad
economaidd Casnewydd drwy roi
cronfa o beirianwyr meddalwedd
talentog yng nghalon yr hyb uwchdechnoleg sy’n tyfu yn y ddinas.

NEWID
RHEOLAU’R
DRETH GYNGOR
Mae Cyngor Dinas
Casnewydd wedi penderfynu
rhoi terfyn ar y disgownt
o 50% yn ôl disgresiwn ar gyfer
eiddo sy’n wag yn hirdymor.
Daw’r newid i rym o fis Ebrill a bydd yn
golygu y bydd perchnogion yn y dyfodol
yn talu cyfradd lawn y dreth gyngor.
Ei nod yw lleihau nifer y cartrefi
gwag yn y ddinas a chaiff rhan o’r
cynnydd yn yr incwm ei ddefnyddio
i helpu’r gwaith o sicrhau y cânt
eu defnyddio unwaith eto.
2

DEWCH I DDWEUD
EICH DWEUD
AR GYNIGION
Y GYLLIDEB

Y GWEINIDOG
YN RHOI SÊL
BENDITH
I FFERM
YNNI’R HAUL
Mae fferm ynni haul enfawr
arfaethedig ar dir i’r de o Waith
Dur Llanwern wedi cael caniatâd
cynllunio gan Ysgrifennydd y
Cabinet dros Ynni, Cynllunio
a Materion Gwledig.

Newport’s budget challenge
her cyllideb Casnewydd
Join the conversation | Ymunwch â’r sgwrs

Mae cabinet Cyngor Dinas
Casnewydd wedi ystyried
y gyllideb ar gyfer 2019-20
a sut gallai gwasanaethau
gael eu cynnig o fewn yr
adnoddau sydd ar gael.
Bydd ymgynghoriad cyhoeddus ar
gyfres o gynigion am newidiadau
i wasanaethau a chymorth
a gynigir gan Gyngor Dinas
Casnewydd tan 30 Ionawr 2019.
Mae’r Cyngor yn darparu mwy
na 800 o wasanaethau i fwy na
151,000 o bobl sy’n byw mewn
mwy na 65,000 o gartrefi.
Mae’r galwadau ar rai
gwasanaethau, yn enwedig ym
maes gofal cymdeithasol ac
addysg, yn parhau i gynyddu ac
nid oes unrhyw arwydd bod hyn
yn mynd i leihau tra bod cyllid
Llywodraeth Cymru, sydd yn
cyfrannu’r rhan fwyaf o’r arian sydd
ei angen i redeg gwasanaethau,
wedi aros yn ei unfan dros y
pum mlynedd diwethaf.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie
Wilcox, Arweinydd y Cyngor:
“Mae llawer o wasanaethau’n
cael eu hymestyn bron i’r eithaf
ond mae gennym lai o staff ac
adnoddau i ddiwallu anghenion
sy’n cynyddu’n barhaus.
“Mae’r dreth gyngor yn cyfrannu llai
na chwarter tuag at gyfanswm y
gyllideb gyfan, a faint bynnag nad
ydym am ei wneud, bydd yn rhaid i ni
ystyried ei chodi’n sylweddol. Ar hyn
o bryd, mae gan Gasnewydd y dreth
gyngor sydd ail isaf yng Nghymru a
hyd yn oed â chynnydd arfaethedig
o 6.95 y cant, sydd gyfwerth â
£1.40 ychwanegol yr wythnos i
eiddo Band D, mae disgwyl i ni
barhau i fod yn yr un safle.
“Er bod toriadau wedi’u gwneud
ledled y sector cyhoeddus does
dim dwywaith mai awdurdodau
lleol sy’n cario’r baich. Rydym
eisoes wedi gwneud arbedion ac
effeithlonrwydd sylweddol – £45
miliwn dros y pum mlynedd
diwethaf, ond nid yw’n ymddangos

DYNION YN CAEL DIRWY AM DORRI
RHEOLAU TAI
Cafodd dau ddyn ddirwy
o rai miloedd o bunnoedd
ar ôl eu cael yn euog o
gyflawni troseddau mewn
cysylltiad ag eiddo rhent
yng Nghasnewydd.
Cyflwynwyd achos Abdul Kahim,
Queens Hill Drive, Casnewydd
a Muhammud Rubel Ahmed,
Wellington Road, Northampton
gerbron Llys Ynadon Cwmbrân
pan y’u cafwyd yn euog o gyflawni
troseddau mewn cysylltiad â 24
Caroline Street, Casnewydd.

Erlynwyd y dynion gan swyddogion
iechyd yr amgylchedd Cyngor
Dinas Casnewydd o ganlyniad i
ymchwiliad yn dilyn atgyfeiriad a
wnaed gan Rhentu Doeth Cymru.
Mae’n ofynnol i’r cyngor drwyddedu
Tai Amlfeddiannaeth (unrhyw dŷ
sydd â thri o denantiaid neu fwy
nad ydynt yn deulu yn byw ynddo)
a gorfodi’r rheoliadau er mwyn
sicrhau bod Tai Amlfeddiannaeth
yn cynnwys y cyfleusterau priodol
a’u bod yn cael eu cynnal a’u cadw
er mwyn cynnig cartrefi diogel.

bod y galw am ostwng yn y dyfodol.
Mae’n rhaid dod o hyd i fwy fyth o
arbedion ‘newydd’
- o leiaf £33 miliwn erbyn 2023.
“Yr her fwyaf yw ein bod eisiau
gwneud mwy na dim ond darparu’r
gwasanaethau sylfaenol y mae’n
rhaid i ni eu darparu yn ôl y gyfraith
gan ein bod am sicrhau bod
Casnewydd yn lle deniadol i fyw, a
thrwy hynny, ddenu cyflogwyr a chreu
swyddi.” Dyna pam y mae’n rhaid
i ni hefyd wneud yn siŵr ein bod yn
buddsoddi mewn ffordd strategol.”
Mae cynigion ar gyfer 2019-20 ar
gael i’w gweld yn
www.newport.gov.uk/budget
lle gallwch hefyd ddod o hyd i
ragor o wybodaeth ynglŷn ag o
ble mae cyllideb y cyngor yn dod
a’r her gyllidebol gyffredinol.
Cynhelir yr ymgynghoriad
cyhoeddus tan 30 January 2019
ac wedyn caiff yr holl ymatebion
eu hystyried gan y cabinet yn ei
gyfarfod ym mis Chwefror.

Yn ôl y swyddogion a archwiliodd
yr eiddo, gwelwyd sawl achos o
fynd yn groes i nifer o Reoliadau
Tai Amlfeddiannaeth (Cymru)
2006 megis offer trydanol a allai
fod wedi achosi tân, dim system
larwm tân, llawr uchaf mor anniogel
y gallai person syrthio trwyddo
a diffyg canllaw ar y grisiau.
Hefyd gofynnodd swyddogion
am ddogfennau hanfodol yn
ymwneud â’r eiddo ond ni
chawson nhw eu derbyn.
Cyflwynwyd dirwy o £2,000 yr
un i Muhammud Rubel Ahmed
ac Abdul Kahim am weithredu
Tŷ Amlfeddiannaeth didrwydded;
£9,000 am sawl achos o
fynd yn groes i Reoliadau Tai

Penderfynwyd ar y cais gan Gynllun
Ynni Haul Cymunedol Ffermwyr
Gwent gan Lywodraeth Cymru gan
ei fod yn ddatblygiad o arwyddocâd
cenedlaethol. Cynhaliodd arolygydd
annibynnol wrandawiadau
mewn perthynas â’r cynllun ac
argymhellwyd y dylid rhoi caniatâd.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i
www.planninginspectorate.
wales.gov.uk

CHWILIO AM
WAITH?
Rydyn ni angen pobl dalentog
i ddarparu gwasanaethau i
drigolion Casnewydd yn gyfnewid
am becyn buddion deniadol.
Rydyn ni’n cyhoeddi swyddi ar wefan y
cyngor ac os ydych yn gwybod pa fath y
rôl yr ydych yn chwilio amdani gallwch
hyd yn oed drefnu eich bod yn cael
eich hysbysu pan swydd addas yn codi.
Mae’r dudalen swyddi’n cael ei
diweddaru’n gyson, ewch
www.newport.gov.uk/jobs
weld ba rolau rydyn ni’n
recriwtio ar eu cyfer nawr.

Amlfeddiannaeth (Cymru) 2006;
£3,000 am fethu â chyflwyno
dogfennau ac fe’u gorchmynnwyd
i dalu costau gwerth £811.63
a gordal dioddefwr o £170 sef
cyfanswm o £14,981.63 yr un.
Dywedodd y Cynghorydd Ray
Truman, yr aelod cabinet dros
drwyddedu a rheoleiddio yng
Nghyngor Dinas Casnewydd:
“Mae gan denantiaid yr hawl
i fyw mewn llety sy’n ddiogel.
Nid yw diffyg gweithredu’r
unigolion hyn yn dderbyniol.”
Gellir rhoi gwybod yn swyddogol
am unrhyw Dai Amlfeddiannaeth
didrwydded neu amodau tai gwael
trwy ffonio Llinell Ffôn Landlordiaid
Gwael: 01633 235233.
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CYNNAL A
CHADW FFYRDD
YN YSTOD
Y GAEAF
Yn ystod misoedd y gaeaf
mae’r Cyngor y monitro
cyngor ar y tywydd bob dydd
i benderfynu a ddylai raeanu’r
ffyrdd a phalmentydd. Pan fo’r
tymheredd yn gostwng rydym yn
graenu i wella diogelwch a lleihau
oedi a achosir gan dywydd gwael.
Blaenoriaethir y gwaith o raenu
llwybrau ac mae’n dibynnu ar
ddefnydd a pheryglon posibl. Rhoddir
blaenoriaeth i balmentydd a llwybrau
yng nghanol y ddinas sy’n rhoi mynediad
i ysgolion, ysbytai a darparwyr gofal.
Darperir biniau gro melyn i helpu
i glirio ffyrdd a llwybrau lleol pan
fo eira a rhew. Mae’r gro ar gyfer
ffyrdd a phalmentydd cyhoeddus
yn unig - ni ddylid defnyddio’r
gro hwn ar eiddo preifat. Efallai y
byddwch yn dymuno prynu halen
neu ro gan siop leol, neu ddefnyddio
halen bwrdd neu halen peiriant
golchi llestri i glirio tramwyfeydd
a llwybrau cerdded preifat.
Darllenwch fwy a gweld llwybrau
graeanu yn
www.newport.gov.uk/graeanu
Cadwch yn ddiogel y gaeaf hwn.

Mae Cyngor Dinas
Casnewydd wedi
gwneud cais llwyddiannus
am arian Cronfa
Dreftadaeth y Loteri i
greu celfwaith cyhoeddus
newydd i anrhydeddu
mudiad y swffragetiaid
ac i godi ymwybyddiaeth
o ganmlwyddiant
Deddf Cynrychiolaeth
y Bobl 1918.

CARTREF DROS
DRO I LYFRGELL
RINGLAND

Roedd y Ddeddf yn galluogi pob
dyn a rhai menywod dros 30 oed i
bleidleisio, gan baratoi’r ffordd i roi’r
bleidlais i bawb ym 1928 pan oedd
pob menyw dros 21 oed yn gallu
pleidleisio ar yr un telerau â dynion.
Yn rhan o’r project caiff chwe
mosaig eu creu yn St Paul’s
Walk i atgoffa pawb o fudiad

Nid yw cymorth arbenigol
a phroffesiynol tîm maethu
Cyngor Dinas Casnewydd
yn dod i ben pan fyddant yn
dechrau gofalu am blant.
Neilltuir swyddog maethu i bob
gofalwr a bydd gan y plentyn ei
weithiwr cymdeithasol ei hun.
Rhoddir hyfforddiant hefyd
cyn ac yn ystod maethu.
Mae angen rhieni maeth arnom i:

y swffragetiaid a ymrymuso
menywod, fydd yn creu lle o
ddiddordeb i drigolion ac ymwelwyr.
Bydd artist lleol yn gweithio
gyda disgyblion yn rhai o
ysgolion gynradd lleol Casnewydd
i fraslunio, dylunio a chreu’r
mosaigau a gaiff eu dadorchuddion
yn hwyrach eleni.

RYDYM EISIAU
EIN RHIENI MAETH
NI AR GYFER EIN
PLANT NI

• faethu dros dro, o un
noson i rai misoedd

Mae llyfrgell Ringland wedi
symud i gartref dros dro wedi
i waith gychwyn ar ailwampio
Canolfan Gymunedol Ringland
i greu hyb newydd i’r gymuned.
Lleoliad dros dro’r llyfrgell yw Uned
7 yng nghanolfan siopa Ringland.
Gan fod yr uned yn llai nag adeilad
presennol y llyfrgell bydd llai o lyfrau
ar ddangos a llai o gyfrifiaduron
ond ni ddylai fod effaith ar y
Parthau Agored sy’n cefnogi sgiliau
cyflogaeth, grwpiau darllen a
sesiynau amser stori i blant iau.
Penderfynodd Cyngor Dinas
Casnewydd symud y llyfrgell gan
y byddai’n anymarferol iddi aros
yn ei lleoliad presennol pan fydd
y gwaith adeiladu’n digwydd.

DEFNYDDIO
SIOP Y DOMEN

• maethu’n barhaol
• cynnig gofal seibiant i
deuluoedd sydd angen saib
unwaith neu’n rheolaidd

DYCHWELIAD
CASGLIADAU
GWASTRAFF
GWYRDD YM
MIS MAWRTH

Efallai y bydd gan bobl ddiddordeb
mewn maethu ond yn peidio â’i
ystyried oherwydd eu bod yn credu
na fyddant yn bodloni’r meini prawf.
Stopiwyd tunelli o eitemau’r
cartref rhag mynd i’r
sgipiau yn Docks Way yn
unol â ffigurau a ryddhawyd
gan bartner ailgylchu
cyngor dinas Casnewydd,
yr elusen Wastesavers.

Yma rydym yn ateb rhai cwestiynau
cyffredin a chwalu rhai mythau...

Bydd trigolion ledled
Casnewydd sydd am ddechrau
garddio eto yn falch o glywed y
bydd Cyngor Dinas Casnewydd
yn ailddechrau’r casgliadau
gwastraff gwyrdd yn fuan.
Gellir storio gwastraff gardd ym
miniau â’r caeadau oren nes y bydd
casgliadau’n ailddechrau yn ystod yr
wythnos yn dechrau 4 Mawrth.
Caiff gwastraff gardd a sbwriel
eu casglu bob pythefnos bob
yn ail wythnos a chaiff bagiau a
bocys ailgylchu eu casglu bob
wythnos gan Wastesavers.
I gadarnhau eich diwrnodau
casglu cliciwch ar y ddolen ar wefan y
Cyngor
http://www.newport.gov.uk/
cy/Waste-Recycling/
Collection-days.aspx

Dilynwch ni ar Facebook

COFIO’R
SWFFRAGETIAID

Oes angen ystafell sbâr arnaf? Oes.
Allwch chi weithio a bod yn
ofalwr maeth? Gallwch.
Oes angen i chi fod yn berchen ar
eich cartref eich hun? Nac oes,
gallwch fod mewn llety rhent.
Allwch chi faethu os oes gennych
eich plant eich hun? Gallwch, gall
maethu fod yn fater teulu cyfan.
Dw i’n rhy hen/rhy ifanc i
faethu. Nid oes uchafswm nac
isafswm oedran, mae eich gallu
i faethu yn dibynnu ar eich
iechyd a gwiriadau eraill a wneir
fel rhan o’r broses asesu.
A allaf fod yn ofalwr sengl? Mae
pob math o bobl yn maethu naill
ai fel gofalwyr unigol neu fel cwpl.

Rydyn ni mewn perthynas un rhyw
felly chawn ni ddim ein hystyried.
Gall cyplau un rhyw fod
yn ofalwyr maeth.

Dydw i ddim yn siŵr at
bwy i fynd ynglŷn â maethu.
Mae gan bob cyngor yng
Nghymru wasanaeth maethu
ac mae angen gofalwyr
maeth ar bob awdurdod
lleol, fel Casnewydd, i ofalu
am ein plant ein hunain.

A yw’r plant yn aros gyda chi
am byth? Mae arnom angen pob
math o ofalwyr maeth, bydd ar
rai plant angen teulu nes iddynt
ddod yn annibynnol neu bydd
angen gofal am gyfnod byrrach
ar rai plant cyn symud ymlaen.

Rydym yn gweithio law yn
llaw fel tîm i ofalu am ein
plant gyda’n gofalwyr maeth.

Mae gennym anifeiliaid anwes,
a fyddai hynny’n broblem?
Gallwch gael anifeiliaid anwes a
chael eich ystyried fel gofalwr
maeth gan y byddent yn cael eu
cynnwys yn y broses asesu.

I faethu ar ran Cyngor
Dinas Casnewydd ewch i
www.newport.gov.uk/fostering
neu ffoniwch
01633 210272
am ragor o wybodaeth.

Cofnododd Siop y Domen yn
safle’r CAGC 9,683 o eitemau
unigol yn cael eu derbyn gan
amrywio o dŷ chwarae mawr i
offerynnau cerddorol i fŵts sgïo.
Ers mis Ebrill 2017, dargyfeiriwyd
50,212 o eitemau’n pwyso mwy
na 140 o dunelli o’r safle tirlenwi.
Philip Davies yw’r rheolwr
manwerthu yn Siop y Domen a
dywedodd:
“Mae gwirfoddoli wedi helpu rhai
pobl i ddechrau dod yn gyfarwydd
â gweithio’n rheolaidd eto ac mae
eraill wedi cael y cyfle i ennill profiad
gwaith manwerthu gwerthfawr.”

CyngorDinasCasnewydd...................................................................................................................................MATERION CASNEWYDD IONAWR 2019

3

TAI AR GYFER
POBL HYN

Gall trigolion Casnewydd 55
oed a hŷn sy’n cael anawsterau
wrth reoli eu llety neu y
mae arnynt angen cymorth
i ddatrys problemau tai droi
at wasanaeth newydd.
Darperir Lighthouse 55+ mewn
partneriaeth â Chyngor Dinas
Casnewydd ac Age Cymru Gwent.
Mae’n gyfrinachol ac am ddim.
Gall gweithwyr hyfforddedig a
phrofiadol ddarparu cymorth a
gwybodaeth ar gyfer materion fel:
• Achosion posibl o droi
allan neu adfeddiannu
• Dewisiadau tai, dod o hyd i lety
arall ac addas, neu ddigartrefedd
• Materion ariannol a chynyddu
incwm, fel gosod cynlluniau
talu neu ad-dalu, cyllidebu,
rheoli dyledion a hawlio
budd-daliadau lles.
• Cael cymhorthion ac addasiadau
i alluogi pobl barhau i fod yn
annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

DIWRNOD
AGORED
PRIODASAU
MANSION HOUSE
Os ydych chi’n cynllunio
seremoni priodas sifil yn 2019
neu’n hwyrach, dewch i ymweld
â ni nos Sul 17 Mawrth 2019
rhwng 11am a 3pm a gweld
beth gallwn ni ei gynnig.
Mae’r plasty yn dŷ Fictoraidd
diweddar sy’n wirioneddol hardd
a llawn cymeriad, ac mewn gerddi
hyfryd. Roedd yn gartref preifat nes

CROESAWU GRANTIAU
Mae Cyngor Dinas
Casnewydd yn croesawu’r
grantiau ychwanegol sy’n cael
eu darparu gan Lywodraeth
Cymru a fydd yn helpu i
gyflymu nifer o brosiectau
trafnidiaeth newydd yn y ddinas.

cafodd ei brynu gan Gorfforaeth
Casnewydd ym 1939 a bu’n breswylfa
swyddogol meiri Casnewydd tan
2011, pan ddaeth yn gartref i swyddfa
gofrestru Dinas Casnewydd.

‘Cawsom ein trin fel petai ni yr
unig bobl a briododd yno erioed.
Gwasanaeth hynod o gyfeillgar a
phroffesiynol, gwnaeth ein diwrnod
hyd yn oed yn fwy arbennig.’

Mae croeso i chi alw i mewn yn
ystod y diwrnod agored i edrych o
amgylch ystafelloedd y seremoni a
mynd ar grwydr drwy’r ardd hardd –
perffaith ar gyfer eich ffotograffau.

Dewch i’n gweld ni ar nos Sul
17 Mawrth i weld sut y gallwn
helpu i wneud eich diwrnod
yn wirioneddol arbennig.

Bydd staff wrth law i ateb unrhyw
gwestiynau. Dyma rai sylwadau
gan gyplau hapus a gynhaliodd eu
seremonïau yn Mansion House:

O ganlyniad, mae’r swm sydd wedi’i
ddyfarnu i Gasnewydd eleni drwy
Gronfa Trafnidiaeth Leol Casnewydd
wedi cynyddu i dros £800,000.

• £77,000 i helpu i ddatblygu’r gwaith ar
bont droed Teithio Llesol sy’n cysylltu
Devon Place â Queensway i fynd â’r
cam adeiladu i dendro;
•£30,000 tuag at edrych ar lwybrau
cerdded a beicio posibl i gysylltu
pentref Llyswyry, Pentref Lysaghts a
Monkey Island; a
• £25,000 i ddechrau gweithio ar
astudiaeth trafnidiaeth gynaliadwy
yng nghanol y ddinas.

Mae’r cyngor wedi ymrwymo i
Ddeddf Teithio Lesol Llywodraeth
Cymru ac i gynnig cynlluniau
sy’n hyrwyddo bywydau iach.

Roger Jeavons, yr aelod Cabinet dros
Strydlun: “Mae’r grantiau’n golygu y
gallwn barhau i sicrhau bod gan ein dinas
ddigonedd o rwydweithiau teithio llesol.”
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Bydd y rhai y gall y cynllun
eu helpu yn cael gweithiwr
cymorth penodedig a fydd
yn trafod eu pryderon ac yn
datblygu cynllun unigol â nhw.

Nid yw’n ariannu gwasanaethau
gofal personol (fel help gydag
ymolchi, gwisgo, neu gymryd
meddyginiaeth) neu weithgareddau
rheoli tai (fel ôl-ddyledion rhent neu
ymddygiad gwrthgymdeithasol).

Mae’r rhaglen yn fenter gan y
llywodraeth genedlaethol, sy’n
ariannu gwasanaethau sy’n
gysylltiedig â thai gyda’r nod o atal
digartrefedd a sicrhau bod pobl sy’n
agored i niwed yn cael y cymorth
y mae arnynt ei angen i fyw’n
annibynnol cyhyd ag y bo modd.
Yng Nghasnewydd, darperir
gwasanaethau sy’n gysylltiedig
â thai Cefnogi Pobl i dros 4,000
o bobl ar y pryd i helpu pobl
sy’n agored i niwed aros yn eu

FY NGHASNEWYDD
- GWASANAETHAU
AR FLAENAU
EICH BYSEDD
Mae Cyngor Dinas
Casnewydd wedi lansio app
a system ar-lein y gallwch roi
gwybodaeth, gofyn a thalu ar gyfer
gwasanaethau’r cyngor 24 awr y dydd.

Dywedodd y Cynghorydd David
Mayer, aelod cabinet y Cyngor dros

EITEMAU
AILGYLCHU
ANARFEROL

cartrefi eu hunain neu ymgartrefu/
adsefydlu yn y gymuned.

Mae Lighthouse 55+ yn cael
ei ariannu gan raglen Cefnogi
Pobl Llywodraeth Cymru
drwy Gyngor y ddinas.

Mae Fy Ngasnewydd hefyd yn eich
galluogi i gofrestru fel defnyddiwr ac
wedyn i dracio datblygiad eich cais.

‘Roeddwn i a’m gwr ar ben ein digon
o’r dechrau i’r diwedd, byddwn i
wir yn argymell Mansion House’

Mae’r prosiectau newydd ar gyfer
2018/19 a thu hwnt yn cynnwys:
Mae’r prosiectau newydd ar gyfer
2018/19 a thu hwnt yn cynnwys:

Gall unrhyw un wneud atgyfeiriad,
neu gallant gyfeirio ei hunain, drwy
ffonio 01633 235201 yn ystod
oriau swyddfa neu e-bostio
floating.support@newport.gov.uk

A wyddoch chi fod gan
gyngor Dinas Casnewydd
fannau casglu yn y Ganolfan
Gwastraff Cartref ac Ailgylchu
yn Docks Way ar gyfer
eitemau sy’n fwy anarferol
ac y gellir eu hailgylchu?
Mae’r fenter ddiweddaraf wedi’i
hanelu at rieni â babanod a
meithrinfeydd lleol a all ddefnyddio
codau bwyd a diod, yn rhan o raglen
ailgylchu EllaCycle sydd o dan fantell
project cenedlaethol Terracycle.
Eitemau eraill a gesglir o dan y
fenter Terracycle yw, er enghraifft,
podiau coffi Tassimo a phecynnau
neu ddeunyddiau lapio bisgedi,
sy’n golygu y gellir ailgylchu’r rhain
a chodi arian ar yr un pryd.

y gymuned ac adnoddau: “Rydym ni eisiau ei
gwneud yn haws i’n trigolion gyfathrebu â ni
a gofyn am wasanaethau sydd eu hangen
arnyn nhw. Er y byddwn yn parhau i ymateb
i alwadau ffôn ac ymholiadau wyneb yn wyneb,
bydd y system newydd hon yn ei gwneud
yn llawer haws i bobl gysylltu â ni pan fo
angen - a gallan nhw hefyd weld yn hawdd
beth sy’n digwydd gyda’u hymholiad.”
Bydd cannoedd o wasanaethau’r
cyngor ar flaenau eich bysedd gyda Fy
Nghasnewydd, gan gynnwys rhoi gwybod
am dipio anghyfreithlon, y dreth gyngor,
cyngor tai ar gofrestru genedigaeth.
Am fwy o wybodaeth ewch i www.
newport.gov.uk Neu
chwiliwch am ‘Cyngor
Casnewydd’ yn eich siop app.

Yn y 12 mis diwethaf codwyd £1,100 ar
gyfer y Sparkle Appeal drwy’r casgliadau
Tassimo, ac mae cyfraniadau staff y
cyngor wedi codi £125 arall erbyn
hyn gan y deunyddiau lapio bisgedi.
Mae’r cyngor hefyd yn casglu pennau
gan swyddfeydd ac ysgolion ac
mae’r cynllun hwn wedi codi
£85 ar gyfer elusennau’r Maer.
Felly, cadwch eich pecynnau bwyd
babi a Tassimo i gyd, yn ogystal â’r
deunydd lapio bisgedi a helpwch ni
i ailgylchu a chodi arian i elusen gan
ddod â nhw i’n canolfan ailgylchu!
Mae ein canolfan ailgylchu gwastraff y
cartref ar docks way ar agor o ddydd llun
i ddydd gwener 7.30am - 4.30pm ac
9am-4.30pm ar ddydd sadwrn a dydd sul.
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CYNLLUN YNNI
GWYRDD I
GAERLLION
Mae grant cymunedol newydd
i Gaerllion wedi’i lansio’n
ddiweddar o ganlyniad i
ddatblygiad ynni gwyrdd.
Wedi’i gymeradwyo’n swyddogol
ychydig o flynyddoedd yn ôl, mae
Lightsource SPV 209 Ltd wedi
creu gweithrediad ynni solar yn
ward Caerllion, sydd bellach
ar waith yn llwyddiannus.

Yn unol â’r weithred, gall swm y
grant sydd ar gael amrywio yn ystod
ei gyfnod cyntaf o 20 mlynedd.
Mae’r cynllun yn cael ei redeg
trwy GAVO, gyda Phanel Grantiau
Cymuned Caerllion. Bydd y
grantiau’n amrywio o £250 i £2,000.
Daw rownd gyntaf y ceisiadau i ben
ddydd Gwener 1 Mawrth 2019.
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus
yn cael gwybod maes o law.
Hysbysebir rowndiau dilynol yn
dibynnu ar yr arian sydd ar gael.
Mae nodiadau canllawiau/meini
prawf a ffurflenni cais ar gael gan
jane.shatford@gavowales.org.uk

Mae’r gweithredwr wedi dweud
bod grant i’w ddefnyddio er budd
cymuned Caerllion ac mae cynllun
bellach wedi’i ddatblygu i gefnogi
ystod eang o anghenion/dewisiadau.

Y Cynghorydd Roger Jeavons

PARATOI
AT LANSIO
GORFODI
PARCIO SIFIL
Bydd gyrwyr sy’n parcio’n
anghyfreithlon yn cael
dirwy gan Gyngor Dinas
Casnewydd o 1 Gorffennaf
ymlaen pan ddaw Gorfodi
Parcio Sifil i rym.
Fodd bynnag, tan hynny, bydd
tramgwyddau parcio yn dal i fod
yn gyfrifoldeb ar Heddlu Gwent.
Er mwyn cael cyfrifoldeb dros
GPS, mae swyddogion y Cyngor
wedi bod yn adolygu gorchmynion
traffig ac yn gwirio’r rheoliadau er
mwyn paratoi at y diwrnod mawr.

Cyflwynwyd cais ffurfiol i
drosglwyddo pwerau gorfodi
parcio i Gyngor Dinas
Casnewydd i Lywodraeth
Cymru ym mis Medi 2018.
Daeth y cais wedi i Heddlu
Gwent gadarnhau ei fwrid i roi’r
gorau i orfodi parcio ac i’r cyngor
benderfynu ym mis Ionawr
2018 y byddai’n gwneud cais am
bwerau gorfodi sifil yn y ddinas.
Dywedodd y Cynghorydd Roger
Jeavons, Aelod Cabinet Cyngor
Dinas Casnewydd dros y Strydlun:

“Gyda’r heddlu yn ildio ei bwerau
gorfodi, ac anflodlonrwydd
parhaus yn cael ei fynegi gan
drigolion a busnesau ledled
y ddinas ynghylch y cynnydd
yn nifer yr achosion o barcio
anghyfreithlon, mae cyflwyno
pwerau gorfodi parcio sifil yn cael
ei groesawu ledled y ddinas.
“Mae gennym swyddogion sy’n
gweithio y tu ôl i’r llenni yn
adolygu gorchmynion traffig a
gwirio bod y rheoliadau’n gadarn
er mwyn paratoi at yr adeg y
byddwn ni’n cymryd drosodd.”

CEFNOGI BUSNESAU ANNIBYNNOL

Mae Cyngor Dinas Casnewydd
wedi llwyr ymrwymo i
gefnogi dinas lewyrchus
– ac mae’n cydnabod bod
hyn yn dibynnu ar gynnig
amrywiaeth eang o gynhyrchion
a gwasanaethau, ynghyd â
chymysgedd iach o fusnesau
adnabyddus ac annibynnol.
Mae tîm arbenigol yn cynnig cymorth
i fusnesau p’un a ydynt yn gwmnïau
newydd, yn rhai sydd eisoes wedi’u
sefydlu yng Nghasnewydd, neu’n
gwmnïau sy’n bwriadu symud i’r ddinas
– gan amrywio o grantiau i gyngor ar
gyllid, lleoliad a’r eiddo sydd ar gael.
Yn ddiweddar, ymwelodd y
Cynghorydd Jane Mudd, yr Aelod
Cabinet dros Adfywio a Thai,
â rhai o fasnachwyr annibynnol
diweddaraf y ddinas sydd wedi
cael cymorth oddi wrth y cyngor

Tibetan Dawn
Mae Tibetan Dawn wedi ei leoli
yn Arcêd Casnewydd ac yn cynnig
amrywiaeth o nwyddau sy’n cefnogi
‘ffordd iach o fyw ar gyfer y meddwl,
corff ac ysbryd’. Dechreuodd Meryl
Tsering y busnes 14 o flynyddoedd yn
ôl, gan ganolbwyntio ar farchnadoedd,
gwyliau a gwerthu ar-lein. Caiff llawer
o’r eitemau eu mewnforio o India, gan
gefnogi ffoaduriaid Tibetaidd, ac mae
cyflenwyr lleol eraill bellach yn cyfrannu
at ei hamrywiaeth lliwgar o eitemau gan
gynnwys dillad, llestri cartref, sebonau
fegan, olewau hanfodol organig,
gweithiau celf gwreiddiol a llawer mwy.
Dywedodd Meryl am ei lleoliad
newydd:
“Mae’n wych bod â chanolfan yn y
ddinas – yng nghanol hanes a chwarter
annibynnol y ddinas. Roedd y grant a
gefais gan y Cyngor yn gam hanfodol
wrth symud fy musnes yn ei flaen.”

The Jewellery Repair Shop
Mae’r Jewellery Repair Workshop
yn fusnes annibynnol newydd
arall sydd wedi’i leoli yn arcêd
Fictoraidd hardd Casnewydd.
Gyda gemydd dawnus â
chymwysterau llawn ar y safle,
maent yn gallu darparu gwasanaeth
gemwaith personol yn ogystal ag
atgyweirio gemwaith ar y safle.
Dywedodd y perchennog,
Sonia Lloyd:
“Roeddwn yn ddiolchgar iawn
i gael cymorth gyda’m rhent,
arian i brynu offer hanfodol a
chyngor busnes cyffredinol gwych.
Rwyf wedi gweithio mewn siop
emwaith ers blynyddoedd lawer,
ond roeddwn am wneud hynny
drosof fy hun! Dwi’n falch iawn o
sut mae pethau’n mynd, o weld
siopau newydd yn agor ac yn
cynyddu nifer eu cwsmeriaid.”

Underhive Games
Gyda diddordeb yn cynyddu
eto mewn gemau bwrdd,
mae Underhive Games a reolir
gan deulu yn cynnig gemau
cardiau casgladwy, gemau rhyfel
pen bwrdd a gemau bwrdd
arbenigol, golygfeydd a llyfrau.
Mae’r siop newydd ar y stryd fawr
hefyd yn cynnal digwyddiadau a
chlybiau a sbardunir gan y
gymuned ac fe’i cynlluniwyd i
apelio at newydd-ddyfodiaid
a chwaraewyr gemau
profiadol fel ei gilydd.
Elwodd y perchnogion Andy a
Gemma Beese ar grant tuag at
rent y flwyddyn gyntaf a gwaith
adnewyddu tu allan y siop.
“Rydyn ni mor gyffrous ac eisiau
i bawb deimlo gallan nhw alw
heibio a chael hwyl mewn
amgylchedd hamddenol iawn.”

Holy Cheesus
Agorodd Ryan Harris ei fusnes
brechdanau caws wedi’i grilio
ar Heol y Bont gan ei fod am
ddod â rhywbeth newydd i’r
ddinas. Mae’r fwydlen yn cynnig
amrywiaeth o ddanteithion hwyl
o frechdanau caws macaroni i
bagelau brecwast ar benwythnosau,
yn ogystal â bwrdd o brydau
arbennig sy’n ddeniadol iawn –
mae’r ffefrynnau wedi cynnwys
RnBrie a Hellapeno Nachos.
Dywedodd Ryan:
“Mae’r ymateb wedi bod yn
wych – mae pobl yn dod o’r
Cymoedd, Penarth, Birmingham
a Bryste. Y gobaith nawr yw
ehangu’r busnes. Mae’r cyngor
a UK Steel Enterprise,
a ddarparodd grant cychwyn,
wedi bod yn wych gyda’u cymorth
- dwi’n ddiolchgar iawn.

Dywedodd y Cynghorydd Mudd am ei thaith o amgylch y busnesau newydd:
“Mae’n anhygoel gweld ystod mor wych o fusnesau annibynnol yn dewis ymgartrefu yng Nghasnewydd. Mae’r nwyddau a’r gwasanaethau y maentyn eu cynnig yn ychwanegu at ganol ein dinas. Rwy’n falch
iawn bod y Cyngor wedi gallu eu cefnogi ac rwy’n annog yn gryf unrhyw fusnesa eraill sy’n awyddus i sefydlu, adleoli neu ehangu yng Nghasnewydd i gysylltu â ni i weld pa gymorth y gallwn ei gynnig.”

Am ragor o wybodaeth am gefnogaeth i fusnesau yng Nghasnewydd, ewch i www.newport.gov.uk/business
Dilynwch ni ar Twitter
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COTYLEDON YN
YMGARTREFU
YN EU CARTREF
NEWYDD
YM MHARC
BELLE VUE

Mae’r tenantiaid newydd yn y
caffi a’r pafiliwn ym Mharc Belle
Vue yng Nghasnewydd yn setlo
i mewn i’w cartref newydd.
Mae Cotyledon, a redir gan Jan
Walsh a’i thîm, wedi trawsnewid
yr eiddo gan ddefnyddio
talentau’r cwmni dylunio lleol
addawol, Bonhomie Interiors.
Ac aeth y Cynghorydd Deb Harvey,
Aelod Cabinet Cyngor Dinas
Casnewydd dros Ddiwylliant a
Hamdden, i’r caffi ym mis Tachwedd
i groesawu’r tenantiaid newydd.
Dywedodd y Cynghorydd Harvey:
“Rydyn ni wrth ein bodd fod
Cotyledon nawr yng nghaffi a
phafiliwn Parc Belle Vue.
“Mae gan Jan a’i thîm syniadau
cyffrous ar gyfer y dyfodol ac rydyn
ni’n gobeithio y bydd trigolion yn eu
cynorthwyo yn eu menter newydd.”
Gall ymwelwyr i’r caffi fwynhau
cynhwysion lleol. Un cyflenwr
poblogaidd yw Welshman’s Lunch, y
mae staff a chwsmeriaid yn mwynhau
eu cacennau siocled a figan yn arw.

Cyng Deb Harvey gyda Jan Walsh o Cotyledon

Bydd y pafiliwn hefyd yn cael ei
ddefnyddio’n helaeth ac mae
Jan yn trefnu marchnad artisan
ddwywaith y mis. Bydd hefyd yn
cael ei ddefnyddio i gynnal dathliadau

gan gynnwys priodasau, bedydd,
penblwyddi a chawodydd babanod.
“Rydyn ni’n gwybod bod rhai pobl
yn meddwl bod y caffi a’r Pafiliwn
ar gau, ond roedden ni am wahodd
y Cyng. Harvey yma i ddangos ein
caffi iddi ar ei newydd wedd a’r
hyn rydyn ni’n ei gynllunio ar gyfer
y safle yn y dyfodol” meddai Jan.
“Mae hwn yn adeilad hardd ac
mae ein lliwiau gwyrdd golau ac
iorwg yn symbol o ddod â’r tu
allan i mewn; defnyddion ni hefyd
gwmni dylunio lleol sy’n mynd o
nerth i nerth, Bonhomie Interiors,
i’n helpu i ailwampio ac rydyn
ni’n gobeithio bod pobl yn hoffi’r
hyn rydyn ni’n ei wneud yma.”
Mae lle yn arbennig i gerddwyr cŵn
yn adeilad y Pafiliwn ac mae Jan yn
fodlon rhoi byrddau, cadeiriau a
choffi yn y cyntedd mawr, lle ceir dŵr
yfed hefyd ar gyfer anifeiliaid anwes.

DIGWYDDIADAU

THEATR GLAN YR AFON
01633 656656
www.newportlive.co.uk/riverfront

18 Ionawr
Sêr Reslo Cymru
Dewch i weld y sêr rhyngwladol
gorau yn ymosod ar ei gilydd yn y
noson arbennig hon.
20 Ionawr
Noson yn Fienna:
Opera Cenedlaethol Cymru
Mae Cerddorfa Opera
Cenedlaethol Cymru yn dychwelyd
gyda’i chyngerdd Blwyddyn
Newydd poblogaidd.
6 Chwefror
Cyngerdd Sinfonia Cymru
Perfformiad amser cinio am 1pm dihunwch o gwsg y gaeaf a pharatoi
am y gwanwyn gyda chyngerdd
cerddoriaeth hyfryd gan obo a phiano.
16 Chwefror
Clwb Comedi i Blant
Yn addas i blant sy’n 6 oed neu’n hŷn.
9 Mawrth
Cyngerdd Sinfonia Cymru
28 Mawrth
Here Come The Girls
Sioe ddawnsio gyda dawnsio
neuadd a Lladin a fydd yn cynnwys
sêr Strictly Dianne Buswell ac
Amy Dowden.
ORIEL AC AMGUEDDFA
CASNEWYDD
01633 656656

Cynnig Gofal Plant
yng Nghymru yng Nghasnewydd
Mae’n bleser gennym gynnig 30 awr yr wythnos
o addysg gynnar a gofal plant i rieni cymwys sy’n
gweithio sydd â phlant 3 a 4 oed, am hyd
at 48 wythnos y flwyddyn.
I gael rhagor o wybodaeth ar y cynllun neu i ymgeisio ewch i:

www.newport.gov.uk/childcareoffer
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www.newport.gov.uk/heritage
1 Chwefror - 17 Mawrth
Arddangosfa Flynyddol
Aelodau Casnewydd
â Beirniaid
gan Ilgenfritz a Ŵright Galleries.
THEATR DOLMAN
01633 263670
www.dolmantheatre.co.uk
15 -19 Ionawr
Death in High HeelsDrama firagl
gan Newport Playgoers.
12 - 16 Chwefror
Tabl 5
Newport Playgoers.
22 Chwefror
Lovestruck
Mae Cwmni Theatr a Drama
Amatur Magwyr yn cyflwyno tri
pherfformiad byr comedi/drama.
26 Chwefror - 2 Mawrth
Peter Pan
Cymdeithas Pantomeim
Casnewydd yn cyflwyno stori
hudolus gyda hwyl pantomeim i’r
teulu cyfan.
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