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GWNEWCH YN SIWR Y
CEWCH BLEIDLEISIO YN
ETHOLIADAU MIS MAI

MATERION

Ddydd Iau 4 Mai 2017, caiff
pobl Casnewydd benderfynu
pwy sy’n eu cynrychioli
ar gyngor y ddinas.
Mae rhai cerrig milltir pwysig cyn
hynny i’r rhai sydd eisiau cystadlu
am un o’r 50 o seddi ar y cyngor,
a’r rhai sydd eisiau pleidleisio.

CASNEWYDD

Mae’n rhaid derbyn enwebiadau ar
gyfer sedd mewn un o’r 20 ward
yn y ddinas erbyn 4pm ar 4 Ebrill.

Papur newydd swyddogol Cyngor Dinas Casnewydd

Dim ond y rhai sydd ar y gofrestr
etholiadol fydd yn gymwys i fwrw
eu pleidleisiau a’r dyddiad cau ar
gyfer cofrestru yw 13 Ebrill.

i bleidleisio drwy ddirprwy (ac
eithrio ar gyfer argyfwng meddygol)
erbyn 5pm ar 25 Ebrill. Mae’n rhaid
gwneud ceisiadau brys i bleidleisio
drwy ddirprwy erbyn 5pm ar 4 Mai.
Bydd y gorsafoedd pleidleisio ar
agor rhwng 7am a 10pm ar 4 Mai.
Am ragor o wybodaeth, ewch i
www.newport.gov.uk/elections
CyngorDinasCasnewydd
@CyngorCasnewydd
#casnewyddynpenderfynu

Mae’n rhaid derbyn ceisiadau post
erbyn 5pm ar 18 Ebrill a cheisiadau

BARGEN DDINESIG I DDOD
Â BUDDSODDIAD GWERTH
£1.2 BILIWN

Mae Cyngor Dinas
Casnewydd wedi cytuno
i fod yn rhan o raglen y
Fargen Ddinesig a chefnogi’r
cynllun a fydd yn cynnwys
buddsoddi £1.2bn yn yr
economi ranbarthol.
Bydd y Fargen Ddinesig yn
helpu i roi hwb i dwf
economaidd mewn
10 ardal awdurdod lleol, gan
gynnwys Casnewydd, drwy
wella cysylltiadau trafnidiaeth,
gwella sgiliau, helpu pobl i
gael gwaith a rhoi’r cymorth
angenrheidiol i fusnesau dyfu.

Bydd hefyd yn sefydlu trefn
lywodraethu gref ar gyfer rhaglen
o waith drwy Gabinet PrifddinasRanbarth Caerdydd. Drwy hyn,
bydd arweinwyr y deg awdurdod
lleol yn cydgysylltu prosesau
penderfynu, yn cronni adnoddau,
ac yn partneru â busnesau.
Mae’r Fargen Ddinesig yn cynnwys
rhaglen fuddsoddi gwerth £1.2bn
sy’n cynnwys £734m ar gyfer
creu cynllun trafnidiaeth Metro
De-ddwyrain Cymru. Mae’r deg
awdurdod i gyd wedi ymrwymo i
fenthyg £120m ar y cyd dros gyfnod
y prosiect sy’n para am 20 mlynedd.

Mewn cyfarfod llawn o Gyngor
Dinas Casnewydd, clywodd
yr aelodau am bwysigrwydd
y fargen hon a’r cyfleoedd
y mae’n eu cyflwyno i
Gasnewydd a’r ardal ehangach,
a pha mor ganolog i lwyddiant
Bargen Ddinesig yw cydweithio
agos a phartneriaeth rhwng
y 10 awdurdod lleol.
Mae ymrwymiad ar draws
y rhanbarth yn golygu y gall y
cynghorau bellach flaengynllunio
gyda dau ddegawd o sicrwydd
buddsoddiad economaidd.

Yn dilyn llofnodi Cytundeb
Penawdau’r Telerau rhwng y
cynghorau sydd ym MhrifddinasRanbarth Caerdydd (CCR),
mae pob un o’r awdurdodau
lleol bellach wedi cymeradwyo
Cabinet Rhanbarthol yn ffurfiol
sy’n cynnwys arweinwyr yr
awdurdodau lleol perthnasol.
Bydd y Cabinet Rhanbarthol,
y mae’n rhaid iddo gael ei
gymeradwyo hefyd gan
Lywodraeth Cymru a
Llywodraeth y DU, yn
goruchwylio twf economaidd y
rhanbarth a chyflwyno cynigion
dan y Fargen Ddinesig.

Yn ychwanegol, bydd y
Cabinet yn ceisio pwerau a
hyblygrwydd cyllidol newydd.
Bydd hyn yn cynnwys edrych
ar sut gellir cyflwyno rhai
gwasanaethau sy’n ymwneud
â chynllunio a datblygu
economaidd yn rhanbarthol,
yn ogystal â sut gellir defnyddio
hyblygrwydd ariannol er
mwyn cefnogi buddsoddiad
mewn seilwaith.
I gael rhagor o wybodaeth
am y Fargen Ddinesig,
ewch i www.goo.gl/azzrUd
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MARCIAU
LLAWN I
YSGOLION

Rhoddwyd marciau uchel
i ysgolion Casnewydd yn
y broses gategoreiddio
genedlaethol ddiweddaraf,
gyda’r ysgolion cynradd
ar y brig yng Nghymru.

YSGOL ASD
ARBENIGOL
NEWYDD – Y
GYNTAF YN Y
DDINAS

GWASANAETH
DEHONGLI A
CHYFIEITHU

Mae gan Wasanaeth
Lleiafrifoedd Ethnig Addysg
Gwent (GEMS) dîm o
ddehonglwyr achrededig
sy’n darparu gwasanaeth
proffesiynol a dibynadwy
ar gyfraddau cystadleuol
Mae amrywiaeth o ieithoedd ar gael
ar gyfer dehongli a chyfieithu. Gellir
cael dyfynbrisiau drwy e-bostio
Translate.Interpret@
newport.gov.uk

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi
lliw – gwyrdd, melyn, ambr neu
goch – ar gyfer perfformiad pob
ysgol yng Nghymru sy’n adlewyrchu
lefel y cymorth angenrheidiol.
Yn yr asesiad diweddaraf, mae
gan Gasnewydd y gyfran uchaf
o ysgolion cynradd sy’n wyrdd
(mwy na 52 y cant), a’r ganran
uchaf yn y categorïau gwyrdd
a melyn ar y cyd (93 y cant).

Mae mwy o wybodaeth a ffurflenni
cais am ddyfynbris hefyd ar gael
drwy fewngofnodi fel gwestai ar
www.newportlearn.net/
inclusion

Cynigir darpariaeth arbenigol yn yr ysgol ASD newydd

Bernir bod ysgolion categori
cymorth gwyrdd yn hynod
effeithiol, yn cael eu rheoli’n
dda, ag arweinyddiaeth gref a
blaenoriaethau clir ar gyfer gwella.

Bydd ysgol arbennig newydd
i ddisgyblion ag Anhwylder
Sbectrwm Awtistig (ASD) yn
cael ei datblygu yn y ddinas.

Mae ysgol categori cymorth
melyn yn ysgol effeithiol sy’n
gwneud yn dda ac yn gwybod
lle mae angen iddi wella.

Bydd yr adnodd arbenigol hwn, ar
hen safle Ysgol Fabanod Gaer, yn
rhoi darpariaeth arbenigol ac addysgu
strwythuredig i ddisgyblion 3-19 oed.

PRYDAU YSGOL
– TALWCH
AR-LEIN

Y gyntaf o’i math yng Nghasnewydd,
bydd yr ysgol yn ceisio darparu’r
safonau addysg a chymorth uchaf
posibl i’w holl ddisgyblion, beth
bynnag yw lefel eu hanghenion
addysgol. Bydd cyfleoedd hefyd
gan y disgyblion i weithio a dysgu

MYNYCHU,
CYRRAEDD,
LLWYDDO
Erbyn hyn, mae’r rhan fwyaf
o ysgolion yng Nghasnewydd
yn defnyddio Parent Pay,
y system ar-lein heb arian
parod, ar gyfer casglu
taliadau prydau ysgol.
Gall rhieni a gofalwyr ddefnyddio’r
dull hwn hefyd i dalu am dripiau
ysgol a gweithgareddau ysgol eraill.
Ceir mwy o wybodaeth yn
www.parentpay.com
2

yn y gymuned wrth baratoi at
eu rôl yn y dyfodol fel aelodau
gwerthfawr o gymdeithas.
Yn bennaf, bydd yr ysgol newydd
yn diwallu anghenion disgyblion
sy’n byw yng Nghasnewydd, gan eu
galluogi i gael eu haddysgu ger eu
cartref. Mantais hyn fydd lleihau nifer
y lleoliadau y tu allan i’r sir a’r teithiau
hir sydd gan ddisgyblion weithiau.

Yn gyffredinol mae angen
mwy o le i symud ac acwsteg
dda ar ddisgyblion ag
ASD er mwyn osgoi
gorlwytho’r synhwyrau.
Mae dyluniad a chynllun
yr ysgol newydd yn rhoi
blaenoriaeth i’r angen hwn.

Caiff yr ysgol ei chreu drwy addasu
ac ailfodelu hen adeilad Ysgol
Fabanod Gaer a ddaeth yn wag
yn dilyn gwaith i gyfuno’r ysgol ar
safle blaenorol Ysgol Iau Gaer.

Mae’r prosiect wedi’i ariannu
gan Gyngor Dinas Casnewydd
a rhaglen Ysgolion yr 21ain
Ganrif. Bwriedir sefydlu’r
ysgol newydd ym mis Ebrill
r mwyn ei hagor ym mis
Medi 2017.

Mynychu, cyrraedd, llwyddo
– dyna neges allweddol
ymgyrch bresenoldeb newydd
i ysgolion Casnewydd.

a chyrhaeddiad addysgol a bod
cyfnodau parhaol o bresenoldeb isel yn
effeithio’n uniongyrchol ar berfformiad
disgyblion unigol a’r ysgol gyfan.

Mewn ymgais i wella cyflawniadau
myfyrwyr ledled y ddinas, mae
Cyngor Dinas Casnewydd yn
cyflwyno cynllun sy’n ceisio helpu
ysgolion i wella lefelau presenoldeb.

Bydd y protocol newydd yn helpu
i bennu targedau heriol a phriodol
i ysgolion; bydd yn gwella sut mae
presenoldeb yn cael ei fonitro,
gan alluogi ymateb cyflymach i
unrhyw fater posibl, ac yn annog
cydweithio agosach rhwng
ysgolion mewn grŵp clwstwr.

Er bod cyfraddau presenoldeb
ysgolion cynradd ac uwchradd
Casnewydd wedi cynyddu
dros y blynyddoedd diwethaf,
maent yn parhau i fod yn is na’r
cyfartaledd cenedlaethol.
Mae ymchwil yn dangos
bod cysylltiad clir rhwng
presenoldeb gwael

GWAITH DA
GAN YOUF
GANG

Mae’r protocol newydd hefyd yn
cyd-fynd ag ymgyrch sy’n targedu
myfyrwyr, rhieni a gofalwyr. Yn
ogystal â cheisio gwella dealltwriaeth
o bwysigrwydd presenoldeb da,
bydd yn gwella ymwybyddiaeth
o’r cymorth sydd ar gael.

Sesiynau casglu sbwriel cymunedol

‘Youf Gang’ Shaftesbury
yw fforwm ieuenctid
diweddaraf Casnewydd sy’n
ceisio gwneud Shaftesbury
yn lle mwy braf i fyw.
Ers ei sefydlu ychydig dros flwyddyn
yn ôl, mae wedi cynnal 10 sesiwn
casglu sbwriel, cymryd rhan mewn
sesiynau meithrin tîm gyda phartneriaid
sy’n cynnwys y gwasanaeth tân a’r
Llynges Frenhinol, a mwynhau tripiau
addysgol, gan gynnwys un i Big Pit.
Mae sawl un o’r grŵp wedi gwneud 50
o oriau gwirfoddoli a byddant yn cael
tystysgrifau i nodi’r cyflawniad hwn.
Nod y criw ar gyfer 2017 yw sefydlu
tîm pêl-droed ac maent wrthi’n codi
arian i brynu cit tîm. Os ydych yn credu
y gallech helpu, e-bostiwch richy.
davies@gwent.pnn.police.uk or
janet.cleverley@newport.gov.uk
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DEBYD
UNIONGYRCHOL
– Y FFORDD
HAWSAF O
DALU’R DRETH

Y CHWARAEWYR
PÊL-DROED
GORAU AR EU
FFORDD
I GYMRU

Lleoliad rownd derfynol
Cynghrair y Pencampwyr
UEFA 2017, ddydd Sadwrn
3 Mehefin 2017, yw
Stadiwm Principality yng
Nghaerdydd – Stadiwm
Cenedlaethol Cymru.
Hwn fydd y digwyddiad chwaraeon
mwyaf yn y byd eleni, yn denu
cefnogwyr o bob rhan o’r byd
a bydd mwy yn ei wylio ar y
teledu nag unrhyw raglen arall.

Ar ddiwrnod y rownd derfynol ei
hun, gyda’r gic gyntaf am 7.45pm,
mae’n debygol y bydd llawer mwy
o draffig ar y ffordd a llawer mwy
yn teithio ar y trên. Disgwylir i ran
yr M4 sy’n mynd drwy Gasnewydd
fod yn arbennig o brysur.
Awgrymir y dylai preswylwyr
Casnewydd roi 3 Mehefin yn
eu dyddiadur a meddwl am eu
cynlluniau a’u trefniadau teithio ar
gyfer y diwrnod hwnnw. Mae’n
debygol y bydd teithiau lleol hyd yn
oed yn cymryd mwy o amser, gyda
thripiau tua’r gorllewin i Gaerdydd
a thu hwnt yn destun oedi.

GWELLIANNAU
I FYNWENT
HANESYDDOL
Mae Cyngor Dinas Casnewydd
yn bwriadu gwario tua £180,000 i
wella seilwaith mynwent hanesyddol
Gwynllyw. Bydd y gwaith yn
cynnwys gwelliannau i reiliau’r
terfyn, waliau, llwybrau a henebion.

Dewch o hyd i ni ar Facebook

Drwy dalu drwy ddebyd
uniongyrchol, rydych yn helpu
i gadw’r costau gweinyddol yn
isel sy’n helpu i gyfeirio arian i
wasanaethau hanfodol eraill.

Does dim ciwio, dim costau postio,
dim angen cofio talu ac mae dewis o
bedwar dyddiad talu – y 1af, y 5ed, y
12fed neu’r 20fed o’r mis. Hefyd, os
yw arian yn dynn, gallwch wneud

Os nad ydych eisoes yn talu drwy
ddebyd uniongyrchol, gallwch
ddefnyddio’r ffurflen ar-lein i’w
sefydlu yn
www.newport.gov.uk/counciltax

Mae cyllideb Cyngor Dinas
Casnewydd ar gyfer 2017/18
yn dangos ymrwymiad clir
i breswylwyr y ddinas sydd
fwyaf agored i niwed.

Gofynnodd y cyngor i bobl ddweud
pa feysydd a oedd yn bwysig iddynt,
lle y gellid gwneud gwelliannau a
lle y dylid blaenoriaethu arian.

GWYL FWYD YN
DYCHWELYD!

Mae’r dreth gyngor yn cyfrannu
oddeutu 20 y cant o incwm y
cyngor ac yn talu am gost darparu
gwasanaethau i’r gymuned.

Wyddech chi mai debyd
uniongyrchol yw’r ffordd
hawsaf a diogelaf o
dalu’ch treth gyngor?

Yn dilyn ymgynghoriad helaeth â’r
cyhoedd a phartneriaid, trafododd
y Cabinet adborth yn ddiweddar
ar y cynigion arbedion drafft a
gyflwynwyd ym mis Rhagfyr.

Nid yw’r timau a fydd yn chwarae
yn y rownd derfynol wedi’u
cadarnhau eto, ond mae eisoes
yn amlwg y bydd Caerdydd a’r
trefi a’r dinasoedd o’i chwmpas
yn llawer prysurach yn yr
wythnos cyn y digwyddiad.

cais i ledu’r costau ymhellach
drwy dalu drwy ddebyd
uniongyrchol dros 12 mis
yn lle’r 10 arferol.

CYLLIDEB YN
ADDO ARIAN
YCHWANEGOL AR
GYFER ADDYSG
A GOFAL

Roedd yr ymateb gan y cyhoedd
a’n partneriaid yn gadarnhaol,
gyda chynnydd sylweddol yn yr
ymatebion o’u cymharu â’r llynedd.

Cynhelir Gorymdaith Ryddid
yng Nghasnewydd i ddathlu 50
mlynedd ers sefydlu Catrawd
104 y Magnelwyr Brenhinol.

Ddydd Sadwrn 1 Ebrill am 12.30pm,
bydd y gatrawd yn arfer ei hawl i
orymdeithio drwy ganol y ddinas
gyda’i bidogau wedi’u gosod yn
chwifio baneri ac yn curo drymiau.

Mae’n rhaid i’r cyngor gyflwyno
cyllideb gytbwys. Mae hyn yn
fwyfwy anodd bob blwyddyn
wrth i’r galw am wasanaethau
gynyddu, ond eto wrth i’r cyllid
o San Steffan barhau i leihau.

Mae darparu addysg ardderchog i
bob myfyriwr yn flaenoriaeth bwysig
i’r cyngor. Caiff ysgolion wario’r
arian ychwanegol hwn ar eu meysydd
blaenoriaeth eu hunain, ond bydd
y cyngor yn parhau i weithio gyda
nhw i’w helpu i reoli’r arian sydd
ar gael ac i baratoi at yr heriau

GORYMDAITH
RYDDID

Mae uned y Fyddin Wrth Gefn
ym Marics Raglan, Casnewydd a
rhoddwyd Rhyddid Casnewydd
i’r gatrawd ym 1978.

Ystyriodd y Cabinet yr holl adborth
yn ofalus ac, o ganlyniad, dyrannwyd
arian ychwanegol i feysydd allweddol,
gan gynnwys addysg a gofal.

Mewn ymateb i adborth o’r
ymgynghoriad, dyrannwyd £1.1
miliwn ychwanegol i’r gyllideb ar
gyfer ysgolion Casnewydd. Er bod
cyllid ychwanegol wedi’i roi’n gyson
i ysgolion dros y blynyddoedd
diwethaf – gan gyfateb i lefel
addewid Llywodraeth Cymru neu
ragori arni – cydnabuwyd y gellid
effeithio ar addysg yng Nghasnewydd
heb y lefel barhaus hon o gymorth.

Bydd Gŵyl Fwyd a Diod Tiny
Rebel Casnewydd
yn dychwelyd i ganol y ddinas
ddydd Sadwrn 7 Hydref 2017.
Y llynedd, darparodd masnachwyr,
cogyddion a diddanwyr ddanteithion
coginio ac arddangosiadau a oedd
yn tynnu dŵr o’r dannedd – y
gobaith yw y bydd y digwyddiad
hyd yn oed yn fwy ac yn well eleni!

Bydd oddeutu 100 o filwyr yn
cymryd rhan, dan arweiniad
Band y Magnelwyr Brenhinol.
a’r arbedion anochel y bydd eu
hangen yn y blynyddoedd i ddod.

cydnabyddir yn llwyr ei bod yn draul
misol sylweddol i breswylwyr.

Cynigiaswyd adolygiad o ofal
cartref hefyd, ond roedd neges
glir o’r ymgynghoriad bod pobl
am i’r gwasanaeth hwn barhau i
gael ei gyflwyno gan y cyngor ei
hun. Gwrandawodd y Cabinet,
ystyried ymhellach, a phenderfynu
diogelu’r gwasanaeth hwn
am y ddwy flynedd nesaf.

Hyd yn oed gyda’r cynnydd hwn,
bydd Casnewydd yn parhau i fod
â’r Dreth Gyngor isaf ond un
yng Nghymru, ac un o’r rhai isaf
yn y DU, gan daro cydbwysedd
anodd rhwng fforddiadwyedd
a’r angen i ariannu gwasanaethau
hanfodol ledled y ddinas.

Bydd y Dreth Gyngor yn cynyddu
3.5 y cant – llai na 4 y cant, sef y
ganran yr ymgynghorwyd arni.
Er bod y Dreth Gyngor yn cyfrif
am lai nag un rhan o bump o
gyllideb gyffredinol y cyngor,

Mae’r cynnydd o 3.5 y cant yn
cyfateb i gynnydd o ychydig
dros £34 y flwyddyn neu 66 o
geiniogau’r wythnos ar eiddo
Band D cyfartalog. Yn awdurdod
cyfagos Blaenau Gwent, byddai’r
un cynnydd canrannol yn golygu
cynnydd blynyddol o bron £51.

Bydd yr orymdaith yn cychwyn yn
Heol Cambrian, gan barhau i Stryd y
Bont ac yna i’r Stryd Fawr i’r Gofeb
D-Day lle cynhelir seremoni fer.
Bydd Maer Casnewydd yn archwilio’r
orymdaith a bydd Comander yr
Orymdaith yn gofyn am ganiatâd i
orymdeithio drwy ganol y ddinas.
Bydd yr orymdaith wedyn yn
teithio i lawr y Stryd Fawr, yn
croesi Bryn Stow ac yn dilyn
Stryd Commercial i’w chyffordd â
Stryd Charles a Stryd Llanarth.
Caiff salíwt ei chymryd gan
Arglwydd Raglaw Gwent, y
Brigadydd Richmond OBE, a Maer
Casnewydd yn Sgwâr Westgate.
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DEDFRYD I GRIW AM DRIN SIGARÉTS
A THYBACO ANGHYFREITHLON
Yn yr hyn y credir ei fod yn
un o’r ymchwiliadau safonau
masnach mwyaf sylweddol
o’i fath yng Nghymru, 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.
Cyfaddefodd Tahar Mohammed,
38 oed, a’r perchennog siop Feryad
Mohammed Abdul-Kadir, 33 oed,
iddynt drin a gwerthu gwerth
mwy na £427,000 o dybaco
wedi’i smyglo a thybaco
ffug. Cafodd y ddau ohonynt
ddedfryd o garchar.

Y CYNULLIAD
CENEDLAETHOL
YN DOD I
GASNEWYDD

Cafodd dau ddyn arall a oedd yn
gweithio yn Eastern European
Food ar Heol Commercial, Richard
Jendrejcak, 41 oed, a Burham
Karim, 37 oed, eu dedfrydu
hefyd am eu rhan yn y twyll.
Drwy archwilio uned storio, cartref
Mohammed ym Mryste a’r siop ei
hun, datgelwyd sigaréts a thybaco
anghyfreithlon wedi’u storio mewn
cynwysyddion amrywiol a oedd
yn cynnwys blychau cardbord
o fara Lithwanaidd, ynghyd â
symiau mawr o arian parod.
Wrth archwilio’r fflat uwchben
y siop, a oedd hefyd yn eiddo i
Mohammed ac yn cael ei rentu

meddai Elin Jones AC, Llywydd
Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Rydym yn dod i Gasnewydd oherwydd
fy mod yn credu ei bod yn bwysig i
ni glywed y gobeithion a’r dyheadau
sydd gennych i chi a’ch cymuned

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 y tu ôl i 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.
Gweithiodd swyddogion safonau
masnach Cyngor Dinas Casnewydd
gyda chydweithwyr o Gyllid a Thollau
EM (CThEM) a’r heddlu. 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.

ERLYN GWERTHWYR
BWYD

Bydd Cynulliad Cenedlaethol
Cymru yn treulio wythnos
yng Nghasnewydd, rhwng
20 a 25 Mawrth, oherwydd
ei fod am wrando arnoch.

Bydd y cymysgedd o ddigwyddiadau
rydym wedi’u trefnu i chi’n rhoi
cyfleoedd i ddysgu pam mae’r
Cynulliad yn bwysig a sut mae
cyfrannu i’r materion rydym yn
eu trafod ar eich rhan a’u llywio.”

Mae gwerthu bwyd sydd wedi
mynd heibio i’w ddyddiad wedi
arwain at ymddangosiad yn y
llys i ddau fasnachwr yn dilyn
ymchwiliadau ar wahân gan
swyddogion safonau masnach
Cyngor Dinas Casnewydd.

“Gyda mwy a mwy o bwerau’n
cael eu datganoli i Gymru, mae’n
hanfodol bod pawb yng Nghymru
yn dweud eu dweud am y math o
Gymru maent eisiau ei gweld,”

I gael rhagor o wybodaeth am
#SeneddCasnewydd,
ewch i
www.cynulliad.cymru/
seneddcasnewydd

Plediodd Feryad Mohammed
Abdul-Kadir, sy’n masnachu fel
Maleek (NPT) Limited yn euog i
naw cyhuddiad o werthu bwyd
anniogel sy’n torri Rheoliadau

DEDFRYD I
DATWYDD A
THYLLWR CROEN
Plediodd John Cochran yn
euog i achosi heintiau bacterol
(Pseudomonas) ymhlith pedwar
cwsmer yn dilyn tyllu croen cosmetig
mewn mangre yng Nghasnewydd
yn 2014. Cyfaddefodd hefyd i
fethu sicrhau i’r nodwyddau a
ddefnyddiwyd mewn triniaethau
gael eu rhoi mewn cynwysyddion
addas ar ôl eu defnyddio.
Cafodd ddedfryd ohiriedig o garchar a
150 o oriau o waith di-dâl. Diddymwyd ei
gofrestriad i arfer fel tatŵydd a thyllwr croen.
4

GWAHARDDIAD LLYS I BERCHENNOG
SIOP GLUDFWYD
Mae perchennog siop gludfwyd
yng Nghasnewydd a oedd
yn gweini bwyd o geginau
aflan lle roedd cig yn cael ei
gadw mewn oergelloedd a
rhewgelloedd wedi llwydo
wedi’i wahardd rhag rheoli’r
fath fusnes am ddwy flynedd.
Aeth Aamir Hassan, perchennog
Shahba Tikka yn Heol Commercial,
y Pîl, gerbron Llys Ynadon
Casnewydd ar 11 Ionawr
eleni ar ôl ymchwiliad gan
swyddogion iechyd yr amgylchedd

Cyngor Dinas Casnewydd.

Atafaelwyd miloedd o sigaréts anghyfreithlon

Bwyd Cyffredinol 2004, pan aeth
gerbron Llys Ynadon Cwmbrân.
Cafodd ddirwy o £450 am bob
trosedd, wedi’i lleihau i £300
am bledio’n euog yn gynnar.
Gorchmynnwyd iddo dalu gordal
dioddefwr o £30 ac £820 tuag
at gostau, sef £3,350 i gyd.

Rheoliadau Bwyd Cyffredinol
2004 a chafodd ddirwy o £200 am
bob trosedd a gordal dioddefwr
o £30, sef £630 i gyd. Cafodd ei
gwmni ddirwy o £500 am bob
trosedd, £1,530 o gostau a gordal
dioddefwr o £50, sef £3,080 i gyd.

Rhoddwyd dirwy o £900 i’w
gwmni fesul trosedd, wedi’i lleihau
i £600, gordal dioddefwr o £60 a
chostau o £820, sef £6,280 i gyd.
Yn Llys Ynadon Casnewydd,
plediodd Balwant Singh, a’i gwmni,
24/7 Food & Wine Limited,
Heol Corporation, Casnewydd,
yn euog i dair trosedd o dorri

Hefyd, gorchmynnwyd iddo
dalu costau’r cyngor, sef £1,450
a gordal dioddefwr o £30.

Cyflwr aflan y siop gludfwyd

Cymhellwyd yr ymchwiliad yn
dilyn cwyn gan aelod o’r cyhoedd.
Mae’r busnes bellach wedi cau.

Ar ôl clywed am gyflwr ffiaidd y
fangre a methiant Mr Hassan i gynnal
safonau glendid sylfaenol, gwnaeth
yr ynadon y penderfyniad prin i
osod Gorchymyn Gwahardd dan
Reoliad 7 Rheoliadau Hylendid Bwyd
(Cymru) 2006 sy’n ei atal rhag rheoli
busnes bwyd am ddwy flynedd.
Yn ogystal â’r gwaharddiad,
cafodd Mr Hassan ddirwy o
£1,400 ar ôl pledio’n euog i
saith trosedd hylendid bwyd.
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Y CYNGOR YN SICRHAU CYMORTH
Y LOTERI GENEDLAETHOL AR GYFER
ARCÊD HANESYDDOL

VELOTHON
CYMRU
2017

Mae Cyngor Dinas Casnewydd
wedi cael cymorth cychwynnol
gan y Loteri Genedlaethol
i helpu i ddatblygu cynllun i
adfywio Arcêd y Farchnad.

Beicwyr yn teithio trwy’r ddinas

Unwaith eto, bydd Casnewydd
yn croesawu digwyddiad beicio
mwyaf y wlad i’r ddinas wrth i
feicwyr proffesiynol ac amatur
rasio drwy’r strydoedd.
Disgwylir i hyd at 18,000 o feicwyr
gymryd rhan yn Velothon Cymru
2017 ddydd Sul 9 Gorffennaf.
Eleni, bydd y digwyddiad ar ffyrdd
sydd wedi cau yn cynnwys rhai o
ffyrdd mwyaf prydferth a heriol De
Cymru. Bydd y ras yn dechrau ac

yn gorffen yng Nghaerdydd, ond
bydd yn cynnwys rhannau o ganol
dinas Casnewydd a Chaerllion.

cau ffyrdd ar gyfer y digwyddiad y
llynedd ac yn gweithio i sicrhau yr
achosir cyn lleied o darfu â phosibl.

Yn ychwanegol at y digwyddiad
beicio, mae Velothon Cymru’n
croesawu ras broffesiynol a
awdurdodir gan yr Undeb Beicio
Rhyngwladol, gan ddenu rhai o
dimau a beicwyr gorau’r byd.

Bydd rhagor o wybodaeth am
y llwybr a chau ffyrdd ar gael
ar-lein ac yn Newport Matters
yn nes at y digwyddiad.

Mae trefnwyr y digwyddiad hefyd
wedi ystyried adborth ynghylch

DYFODOL MWY
LLEWYRCHUS
I SAFLEOEDD

Am fwy o wybodaeth, neu
i gofrestru ar gyfer y digwyddiad,
ewch i
www.velothon-wales.co.uk

Dyfarnwyd £177,300 o arian
datblygu tuag at ddatblygu cynlluniau
adnewyddu a’r nod yn y tymor hwy
yw adfywio’r dramwyfa siopa.
Caiff yr arian ei ddefnyddio i
ddatblygu cynllun prosiect ar gyfer
yr arcêd a bydd hyn yn sail i gais
arall i Gronfa Dreftadaeth y Loteri
yn nes ymlaen yn y fl wyddyn ar
gyfer Arian Treftadaeth Treflun er
mwyn gwireddu’r weledigaeth.

Yn ogystal â chefnogi’r
perchenogion i wella’r arcêd,
a fydd o fudd i’r tenantiaid
sefydledig a’r rhai newydd, yn
ogystal ag ymwelwyr, bwriedir
annog ysgolion a grwpiau
cymunedol lleol i gymryd rhan wrth
archwilio’i hanes hynod ddiddorol.
Chwaraeodd Arcêd y
Farchnad ran bwysig yn nhwf
canol y dref. Cafodd yr Arcêd
a alwyd yn Arcêd Fennell yn
wreiddiol, ei chreu ym 1869
fel llwybr allweddol i gerddwyr
rhwng yr orsaf drenau a’r
farchnad darpariaethau newydd,
fel yr oedd ar y pryd.

St Paul’s Walk Commercial Street entrance

Adfywio’r Adeiladau Cenedlaethol

www.newport.gov.uk/cityontherise

Adeiladau anghyfannedd

Yn 2014, enillodd Cyngor
Dinas Casnewydd gynnig am
bron £15 miliwn o raglen
Lleoedd Llewyrchus Llawn
Addewid Llywodraeth Cymru.
Ers hynny, gyda’r sector preifat a’r
trydydd sector, mae prosiectau
wedi trawsnewid adeiladau gwag
ac angof yn gartrefi a busnesau

PA SYMBOL
YDYCH YN EI
GYSYLLTU Â
CHASNEWYDD?

newydd, yn ogystal â chreu
swyddi a chyfleoedd hyfforddi.
Mae prosiectau diweddar
sydd wedi cael eu cwblhau
neu sydd ar droed yn
cynnwys datblygiad tai
technoleg newydd
ar safle hen dafarn y King’s
Arms ar Heol Commercial.

I lawer, y Bont Gludo
eiconig, y gellir ei gweld
o lawer o fannau ar draws
y ddinas â’i strwythur
metel enfawr a’r gondola
a ddefnyddir i gludo
cerbydau dros afon Wysg,
yw symbol Casnewydd
Ac, er mwyn sicrhau bod y tirnod
hanesyddol enwog hwn yn parhau
am fl ynyddoedd lawer i ddod,

Dilynwch ni ar Twitter

Dymchwelodd y gymdeithas dai,
Pobl, y dafarn adfeiliedig yn Pillgwenlli
a oedd wedi mynd yn ddolur llygad,
yn anniogel ac yn fagned ar gyfer
ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Yn ei lle, mae wedi creu
cartrefi newydd a symudodd
y preswylwyr cyntaf i mewn
i’w rhandai fis diwethaf.

mae Cyngor Dinas Casnewydd yn
gobeithio ennill arian drwy gynnig
Cronfa Dreftadaeth y Loteri fel y
gall gynnal gwaith trwsio, adfer a
gwella i gyfleusterau ymwelwyr.
Mae Pont Gludo Casnewydd
yn un o bum pont gludo
weithredol yn unig sydd ar ôl
yn y byd a dyma’r strwythur
gwreiddiol mwyaf cyflawn o’r
holl bontydd cludo sydd ar ôl.

Mae nifer o adeiladau ym mhen
Pillgwenlli o Heol Cardiff a Stryd
Commercial eisoes wedi’u hadfywio.

neuadd snwcer Riley’s ac adeilad
arall er mwyn creu lle rhwng Stryd
Commercial a Ffordd y Brenin.

Yn fwy diweddar, mae gwelliannau i
ff asadau rhes o adeiladau masnachol
a fflatiau, wedi cynnwys tafarn
yr Alma, gyferbyn â Mariner’s
Green. Ar ben hyn, penderfynodd
y cyngor y dylid dymchwel hen

Bydd y porth hwn, i’w adnabod
fel Rhodfa Sant Paul, yn llwybr
cerdded rhwng Ffordd y
Brenin a Stryd Commercial a
gellid ei ddefnyddio ar gyfer
digwyddiadau yn y dyfodol.

Byddai’r cyngor yn
arwain ymgyrch i godi
miloedd o bunnoedd er
mwyn cyfateb
i unrhyw arian o gynnig
Cronfa Dreftadaeth y Loteri.
Byddai’r cynnig hefyd yn
cystadlu yn erbyn prosiectau
o bob rhan o’r DU ac
nid oes gwarant y bydd
cynnig yn llwyddiannus.
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PROSIECT GLANHAU’N CYFLAWNI CANLYNIADAU
Mae mwy na 135 o dunelli o
sbwriel wedi’i glirio gan y tîm
gorfodi sy’n gysylltiedig ag
ymgyrch y cyngor, Balchder
yng Nghasnewydd, yn
ystod y chwe mis cyntaf.
Rhwng mis Gorffennaf a mis
Rhagfyr 2016, rhoddwyd 227 o
lythyrau rhybudd i bobl nad oeddent
wedi cael gwared ar eu gwastraff
a’u heitemau ailgylchu’n briodol
neu’n gyfreithlon a chyflwynwyd
un hysbysiad cosb benodedig.
Yn ystod y cyfnod hwnnw, rhoddwyd
72 o hysbysiadau i breswylwyr
nad oeddent wedi cydymffurfio â
rheolau storio, gwaredu neu gyflwyno
gwastraff i’w gasglu. Hefyd, bydd tri
erlyniad yn mynd gerbron llys gydag
achos arall wrthi’n cael ei archwilio.
Lansiwyd ymgyrch Balchder yng
Nghasnewydd gan Gyngor Dinas
Casnewydd er mwyn helpu i
fynd i’r afael â’r broblem enfawr

o dipio anghyfreithlon ar draws
y ddinas ac mae Heddlu Gwent,
Gwasanaeth Tân ac Achub De
Cymru, Taclo Tipio Cymru a’r South
Wales Argus yn ei chefnogi.

Mae llawer o bethau i’w gweld
a’u gwneud dros y mis nesaf yng
Nghasnewydd, gan gynnwys…

Mae Cartrefi Dinas Casnewydd
hefyd yn ymroddedig i’r ymgyrch
ac yn annog ei phreswylwyr yn
y Pîl i gadw’r mannau y tu allan
i’w cartrefi yn rhydd o sbwriel.
Mae llawer o grwpiau cymunedol
hefyd gwneud llawer o waith i
helpu i wella ein hamgylchedd,
gan gynnwys tîm gwirfoddolwyr
Balchder yn y Pîl, y Rogerstone
Roses, a’r Gwirfoddolwyr Cefn
Gwlad sy’n gysylltiedig â Chanolfan
Gamlas Fourteen Locks a gynhaliodd
sesiynau casglu sbwriel gyda
gwirfoddolwyr yng Nghaerllion
a staff Grŵp Bancio Lloyds.
Y llinell gymorth i roi gwybod
am achosion yn gyfrinachol
yw 07973 698582

DIGWYDDIADAU

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

29 Mawrth

NODYN ATGOFFA:
BYDD EICH CASGLIADAU
GWASTRAFF GWYRDD YN
DECHRAU YN YSTOD YR WYTHNOS
SY’N DECHRAU 6 MAWRTH
www.newport.gov.uk/recycling

Carl Donnelly: Bad Man Tings
(16+ oed)

18 a 19 Ebrill
Gŵyl ddawnsio deuluol gyda rhai o
gwmnïau dawns mwyaf cyffrous Cymru.

21 a 22 Ebrill
The Wizard of Oz – panto’r Pasg

TŶ TREDEGAR
www.nationaltrust.org.uk/
tredegar-house

8 – 23 Ebrill
Hwyl gwyliau’r Pasg yn Nhŷ Tredegar

GWLYPDIROEDD CASNEWYDD
www.rspb.org.uk
If you are planning on

AILGYLCHU
EICH EITEMAU
TRYDANOL

EXPLORE
NEWPORT
MARKET

Proud to serve you since
the 1800s

Ydych chi’n cael glanhad llwyr?
Cofiwch y gallwch roi eitemau
trydanol bach wedi torri megis
tostwyr, tegellau, sychwyr
gwallt a chonsolau gemau
yn eich blwch Wastesavers
glas i’w hailgylchu.

Mae’n hawdd cadarnhau a oes
modd ailgylchu eitem drydanol.
Gofynnwch y cwestiynau canlynol:
Oes ganddi blwg?
Ydy hi’n defnyddio batris?
Oes angen ei gwefru?
Oes llun o fin ag olwynion
â chroes arni?
Os ydych wedi ateb unrhyw
un o’r rhain yn gadarnhaol,
gellir ei hailgylchu.
Gellir mynd ag eitemau mwy i’r
ganolfan ailgylchu ar Ffordd y Dociau.
Am fwy o wybodaeth, ewch i
www.newport.gov.uk/recycling

High Street, Newport city centre

MWYNHAU
MARCHNAD
CASNEWYDD

Yn falch i’ch gwasanaethu
ers y 1800au
High Street, canol dinas Casnewydd

www.newport.gov.uk/market
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CYFFORDD 28
YR M4
Bydd prosiect Llywodraeth
Cymru gwerth £14.5m i
wella Cyffordd 28 yr M4
yn cymryd ychydig dros
15 mis i’w gwblhau.
Bydd y gwaith yn cynnwys
adeiladu rhannau blaenoriaeth
uchel ar gylchfannau Parc
Tredegar a Phont Ebwy, yn
debyg i’r rhai ar gylchfan
Coldra, gyda lôn ychwanegol a
goleuadau ar gylchfan Basaleg.

Yn strategol, Cyffordd 28 yr M4
yw’r prif gyswllt rhwng yr M4
(ar gyfer teithio o’r dwyrain i’r
gorllewin) a gorllewin Casnewydd,
sy’n ardal gyflogaeth bwysig.
Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried
bod gwella’r tair cyffordd yn rhan
bwysig o’i rhaglen ar gyfer adfywio
economaidd, gan roi mynediad
i swyddi, teithiau dibynadwy
diogelach a mwy o gadernid ar gyfer
cefnffyrdd a’r rhwydwaith lleol.
Mae gwybodaeth am y prosiect hefyd
i’w gweld ar-lein yn
www.goo.gl/NpkUV3
lle gall y cyhoedd hefyd gofrestru i gael y
wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd a
rheoli traffig yn ystod y camau adeiladu.

29 Mawrth
Taith gerdded gwylio adar y
gwanwyn dan arweiniad. Mae’n
hanfodol archebu lle.

CERDDORFA CASNEWYDD
8 Ebrill
Ride of the Valkyries gan Wagner
Sefydliad Lysaght, 7.30pm.
Tocynnau £5 ymlaen llaw, £6 wrth y
drws. E-bostiwch
n.o.tickets@hotmail.com

MARCHNAD CASNEWYDD
www.newport.gov.uk/market
8 Ebrill Marchnad Crefft
a Bwyd Cotyledon
15 Ebrill Ffair Recordiau, Ffair
Llyfrau Comics
18 Ebrill, 19 Mai
Dawns De (Ar y cyd â
Chymdeithas Alzheimer’s)
AMGUEDDFA AC ORIEL
GELF CASNEWYDD
www.newport.gov.uk/heritage

Tan 3 Mehefin
Images from The Stone - arddangosfa
o brintiau lithograff a gafwyd o Oriel
Redfern ym 1953

Dyddiadau amrywiol
Remember When...? Rhannwch eich
atgofion o dyfu lan yng Nghasnewydd.
Bob dydd Mawrth am 2pm

www.newport.gov.uk/whatson
Dilynwch ni ar Twitter a Facebook
am yr holl wybodaeth ddiweddaraf.
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