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CASNEWYDD YN 
ELWA O FANTEISION  
Y FARGEN  
DDINESIG GYNTAF

Llwyddodd Casnewydd i 
dderbyn y buddsoddiad 
cyntaf gan gynllun Bargen 
Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd ychydig ddyddiau 
ar ôl i’r rhaglen sy’n werth 
£1.2 biliwn gael ei harwyddo.

Mae buddsoddiad yn cael ei roi ar 
gyfer Academi Diogelwch Seiber 
Genedlaethol, sef  menter ar y 
cyd rhwng Prifysgol De Cymru a 
Llywodraeth Cymru i helpu i fynd i’r 
afal â phrinder sgiliau diogelwch seiber 
a datblygu’r genhedlaeth nesaf  o 
arbenigwyr yn y maes diogelwch seiber.

Gan dderbyn cymorth cyllid  
gan Lywodraeth Cymru,  
y mae’r cynllun peilot sy’n 
werth £500,000 yn cynnwys   
myfyrwyr israddedig gwaith 
fforensig ar gyfrifiaduron 
a diogelwch cyfrifiadurol 
Prifysgol De Cymru.

Caiff  ei lleoli ar Gampws  
Dinas Casnewydd Prifysgol  
De Cymru ar lannau Afon  
Wysg gyferbyn â datblygiad 
manwerthu a hamdden  
Rhodfa’r Brodyr a agorwyd 
yn ddiweddar.

Ar adeg y cyhoeddiad, meddai’r 
Cynghorydd Bob Bright – a oedd 
bryd hynny yn Arweinydd ar Gyngor 
Dinas Casnewydd:  
“ Cafodd Casnewydd, fel nifer o drefi 
a dinasoedd Cymru, ei hadeiladu 
ar gefn diwydiannau traddodiadol.  
Mae cael ein hadnabod fel canolfan 
ragoriaeth ar gyfer diogelwch seiber 
yn ddatganiad o fwriad cryf  o ran 
sut y mae’r ddinas wedi newid.

“ Rydym eisoes yn gartref  i gwmnïau 
technoleg, electroneg a chyfrifiadura 
cwmwl o’r radd flaenaf. Mae’r 
buddsoddiad Bargen Ddinesig hwn yn 

gam ymhellach ymlaen yn stori adfer 
parhaus Casnewydd. Rydym yn wir 
wrth galon Dyffryn Silicon Wysg”.

Meddai’r Athro Julie Lydon,  
Is-ganghellor Prifysgol De Cymru: 
“ Mae’r llywodraeth a’r byd busnes 
yn deall bod galw cynyddol am 
raddedigion sydd â sgiliau llaw gyntaf  
sy’n gallu ymdrin â bygythiadau 
seiber a bod angen i ni gydweithio 
i fynd i’r afael â’r broblem hon.

“ I’r diwydiant, mae’n cynnig mynediad 
uniongyrchol i bwll o raddedigion 
sydd wedi’u hyfforddi i’r safon 

uchaf  ac sydd â dealltwriaeth 
glir am fygythiadau seiber tra, 
i’r myfyrwyr, bydd yn cynyddu 
i’r eithaf  y cyfleoedd sydd 
ganddynt o ran ennill swydd ar 
ôl gadael Prifysgol De Cymru.”

Disgwylir i’r Fargen  
Ddinesig ddatgloi twf   
economaidd sylweddol  
ar draws Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd gan greu cynifer  
â 25,000 o swyddi  
newydd a derbyn gwerth  
£4 biliwn o fuddsoddiad 
gan y sector preifat.

Bydd darllenwyr yn sylwi 
golwg newydd i rifyn 
Materion Casnewydd 
hwn- dyma ein rhifyn 
dwyieithog cyntaf.

Rydym wedi gwneud y newid  
hwn oherwydd y ddeddfwriaeth 
newydd a gyflwynwyd ar 
30 Mawrth 2016 sydd yn ei 
wneud yn ofynnol i bob cyngor 
ar draws Cymru i gynnig eu 
gwasanaethau a gwybodaeth 
yn Gymraeg ac yn Saesneg.  

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru 
gyflwyno’r ddeddfwriaeth gan 
ei fod eisiau i bobl Cymru allu 
byw eu bywydau yn llawn trwy 
gyfrwng yr iaith Gymraeg os 
ydynt yn dewis i wneud hynny. 

Fel cyngor, mae gennym ddyletswydd 
statudol i gydymffurfio â’r Safonau 
Iaith Gymraeg newydd fel y gosodwyd 
gan Lywodraeth Cymru yn y Mesur 
Iaith Gymraeg (Cymru) 2011. 

O hyd ymlaen gall bobl gysylltu â’r 
cyngor, naill ai yn bersonol neu dros 
y ffôn, ddisgwyl cael eu cyfarch yn 
Gymraeg, er enghraifft ‘Bore da - 
Good morning’, a gallent barhau  
i ymdrin â’u busnes yn Gymraeg.

Diolch yn fawr. Thank you.

M A T E R I O N
CASNEWYDD

MC
Papur newydd swyddogol Cyngor Dinas Casnewydd

CROESO! WELCOME!  
I FATERION  
CASNEWYDD DWYIEITHOG
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VELOTHON 
CYMRU 2016

TCC Y CYNGOR 
YN “EFFEITHIOL”

CAU BRIDGE 
STREET

Disgwylir y bydd hyd at 18,000 
o feicwyr yn cymryd rhan 
yn y digwyddiad ar Ddydd 
Sul 22 Mai, gan gymryd 
rhai o olygfeydd mwyaf 
prydferth a hewlydd heriol 
o amgylch De Cymru. 

Er mwyn i’r digwyddiad gymryd  lle 
yn ddiogel,,  bydd caeadau ar rhai 
heolydd Casnewydd am y rhan fwyaf  
o’r dydd felly cynghorir trigolion gall 
teithio personol gael ei gyfyngu’n 
sylweddol mewn rhai rhannau o’r 
ddinas.  Gall beicwyr, trigolion a 
busnesau fynd i   
www.velothon-wales.co.uk  
i weld manylion cau heolydd llawn.

Cludiant Casnewydd 
Bydd amhariad i rai gwasanaethau a 
weithredir gan Gludiant Casnewydd. 
Bydd manylion ar gael ar  
www.newporttransport.co.uk

Canolfan Gwastraff y Cartref  
ac Ailgylchu  
Oherwydd y caeadau heolydd 
Velothon, bydd y Ganolfan Gwastraff 
y Cartref  ac Ailgylchu yn agor am 
3.30pm ar Ddydd Sul 22 Mai ac 
wedyn cau yn hwyrach nag arfer am 
7pm er mwyn caniatáu i drigolion 
gael amser i gael mynediad i’r safle.

Am fwy o wybodaeth ewch i:  
Facebook.com VelothonUK 
Twitter.com/VelothonWales 
Email: route@velothonwales.co.uk

Yn 2014, enillodd Cyngor Dinas 
Casnewydd gytundeb i fonitro TCC 
cyngor Blaenau Gwent a darparu 
ymgyrch canolfan gyswllt brys 
allan o oriau ar gyfer awdurdod 
gogledd Gwent. Roedd adroddiad 
cyngor Blaenau Gwent diweddar 
yn dweud fod Casnewydd wedi 
darparu gwasanaeth effeithiol.

Mae Network Rail wedi 
dechrau gwaith i ailadeiladu 
pont Bridge Street yng 
nghanol dinas Casnewydd.

Mae gwiriadau mewn lle 
ar gyfer cerbydau tra gall 
gerddwyr ddefnyddio’ 
troedbont Tunnel Terrace.

Mae’r prosiect, a ddechreuodd 
ar Fai 3 a bydd yn parhau tan 
yn hwyr yn 2016 yn rhan o 
waith hanfodol i drydanu prif  
linell reilffordd De Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch i  
www.networkrail.co.uk/newport 
neu ffoniwch 03457 11 41 41

Cafodd asesiad blynyddol 
o berfformiad cynllunio 
gan gynghorau Cymru ei 
gyhoeddi yn gynharach eleni 
gan Lywodraeth Cymru. 

Darganfuwyd yn genedlaethol fod 
y gwasanaeth yn gweithredu’n 
fras ar lefel rhesymol o ystyried 
cyfyngiadau adnoddau.

Roedd Cyngor Dinas Casnewydd 
yn y “lliw gwyrdd” ar gyfer y rhan 
fwyaf  o’r mesurau allweddol gan 
gynnwys y canran uchaf  o apeliadau 
a wrthodir (80.8 y cant); sy’n 
caniatáu aelodau o’r cyhoedd i 
fynd i’r afael â’r pwyllgor cynllunio; 
derbyn swyddog dyletswydd i 
roi cyngor i’r cyhoedd a chael 
cofrestr o geisiadau ar-lein.

www.newport.gov.uk/planning

Mae grŵp o bobl ifainc o 
Gasnewydd a Shaftesbury  
yn arwain y ffordd o ran  
bod yn falch o’u cymdogaeth.

Cafodd ei ffurfio ym mis Medi 
y llynedd ac mae’r Shaftesbury 
Yoof  Gang, sydd â deg o aelodau 
yn unig a phob un rhwng 9 a 14 
oed, eisoes yn gosod eu marc.

Mae ganddynt ddywediad  
arwyddair – Gwneud  
Shaftesbury yn Lle Mwy  
Dymunol, maent  
wedi dylunio eu logo eu hunain  
sydd wedi’i gynnwys ar Grysau- 
T eu club ac maent yn cwrdd 
unwaith y mis i drafod materion.

Hyd yma eleni, maent wedi 
cymryd rhan mewn ymgyrchoedd 
cymunedol i gasglu sbwriel a dau 
ddigwyddiad cyhoeddus ac mae 
ganddynt lawer mwy o gynlluniau 
ar y gweill gan gynnwys codi arian 
tuag at barc sglefrio cymunedol. 

Derbyniwyd cefnogaeth gan 
swyddog cymorth cymunedol yr 
Heddlu, Richard Davies o Heddlu 
Gwent, cynghorwyr y ward sef  
Paul Cockeram a Bob Poole a 
Maer a Maeres Casnewydd.

Mae Kate Aspinwall, o Gartrefi 
Dinas Casnewydd, wedi rhoi 
cymorth caredig i’r criw trwy roi 
locer a chit casglu sbwriel iddynt -  

y gobaith yw y byddant yn ysbrydoli 
oedolion i ymuno â nhw ar gyfer 
ymgyrchoedd casglu sbwriel.

Meddai SCC Davies:  
“ Maent yn griw gwych o fechgyn ac 
yn fodelau rôl ardderchog ar gyfer 
pobl ifainc a thrigolion lleol. Maent 
yn esiampl wych o sut i ddangos 
dinasgarwch mewn cymuned.”

Erbyn hyn, mae Shaftesbury Yoof  
Group yn chwilio am gymorth, 
rhoddion a nawdd gan aelodau’r 
cyhoedd a busnesau Casnewydd. 

Mae modd cyflwyno unrhyw 
gynigion cymorth trwy  
richy.davies@gwent.pnn.police.uk

Cafodd digwyddiad ar gyfer 
cyflogwyr i ddysgu am 
fanteision y gall pobl ifanc ag 
Anhwylder ar y Sbectrwm 
Awtistiaeth ddod i’r gweithle 
ei gynnal yng Nghasnewydd 
yn gynharach eleni.

Trefnwyd gan grŵp llywio’r 
Anhwylder ar y Sbectrwm 
Awtistiaeth Casnewydd, mynychodd 
dros 50 o bobl o ystod o fusnesau’r 
sesiwn hyfforddi brecwast Brwd 
am Weithio gydag Awtistiaeth.

 Arweiniodd Johanna Manikiza, 
prif  arweinydd cenedlaethol ar 
gyfer datblygu awtistiaeth, 

a Keith Ingram, Llysgennad 
Cyflogaeth Anhwylder ar y 

Sbectrwm Awtistiaeth  
Cymru, un o’r cyflwyniadau.

Clywodd y gynulleidfa hefyd am 
brofiadau personol pobl sydd ag 
awtistiaeth a chafodd y  
digwyddiad ei gefnogi gan 
dri disgybl o Gasnewydd 
sydd ag awtistiaeth.

Dyma’r digwyddiad cyntaf  o’r  
fath yng Nghymru ac yn dilyn 
menter awtistiaeth arall o 
Gyngor Dinas Casnewydd. 
Dros y pum mlynedd ddiwethaf, 
mae wedi gwneud y rhaglen 
Ysgolion Cyfeillgar Anhwylder 
ar y Sbectrwm Awtistiaeth 
a gafodd ei adnabod fel 
arfer da gan Gymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru.

YN FRWD AM 
WEITHIO GYDAG 
AWTISTIAETH  

ESIAMPL WYCH 
GAN BOBL 
IFAINC 

Aelodau Yoof  Gang gyda SCC Richard Davies  
a Timothy Compton (Energize Media) CYNLLUNWYR 

YN CAEL EU 
GRADDIO
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PROSIECT 
PLANT SYDD AR 
GOLL YN CAEL 
EI GANMOL 

FY 
NGHASNEWYDD

CYFRYNGAU 
CYMDEITHASOL

Mae prosiect sy’n uno 
gwasanaethau cyhoeddus 
Gwent, gan gynnwys Cyngor 
Dinas Casnewydd, yn 
gweithio gyda’i gilydd i fynd 
i’r afael â phlant coll wedi 
cael canmoliaeth mewn 
adroddiad annibynnol.

Mae Prosiect Plant Coll Gwent, 
a sefydlwyd yn 2013, yn dod â 
heddweision, gweithwyr cymdeithasol, 
gweithwyr iechyd a chynrychiolwyr 
byd addysg ynghyd i ymateb i’r 
cannoedd o blant y mis sy’n mynd ar 
goll neu’n rhedeg i ffwrdd o’u cartrefi. 

Dangosodd yr adroddiad bod y 
Prosiect yn cyflawni ei nodau o 
wella bywydau a chanlyniadau 
plant, eu diogelu a lleihau’r 
nifer sydd yn mynd ar goll.

Mae ei lwyddiant yn ganlyniad yn 
rhannol i gydleoliad yr asiantaethau 
a rhannu gwybodaeth tra bod 
gwasanaeth ôl-drafodaeth a 
chyfryngu annibynnol a ddarparwyd 
gan Llamau hefyd wedi’i nodi 
yn ffactor cadarnhaol.

Darganfyddwch wasanaethau 
lleol yn agos i’ch cartref gan 
ddefnyddio Fy Nghasnewydd 
www.newport.gov.uk/mynewport

Ar wefan y cyngor, rhowch eich cod 
post i ddarganfod eich dyddiadau 
casglu gwastraff ac ailgylchu, llyfrgell 
a chanolfan hamdden, manylion 
cyswllt cynghorwyr, canolfan iechyd 
a mwy o dan ‘Fy Nghartref ’, neu 
archwiliwch ‘Fy Mapiau’ ar gyfer 
gwasanaethau cyfagos eraill.

Eisiau defnyddio cyfryngau 
cymdeithasol i ddarganfod 
mwy am Gyngor  
Dinas Casnewydd? 

Dilynwch ni ar Twitter 
@CyngorCasnewydd

Am dudalen Facebook y cyngor   
www.facebook.com/ 
CyngorDinasCasnewydd

Am fwy o wybodaeth fel sut i dalu 
biliau, gwirio diwrnodau casglu 
biniau neu drefnu casgliad arbennig 
ewch i newport.gov.uk

Cafodd cais cynllunio ar gyfer 
ysgol uwchradd cyfrwng 
Cymraeg newydd a phrif 
welliannau i Ysgol Uwchradd 
DYffryn ei ail-gyflwyno i 
Gyngor Dinas Casnewydd 
am benderfyniad i gael ei 
wneud gan y cyngor llawn. 

Mae’n dilyn y penderfyniad gan 
y pwyllgor cynllunio i wrthod 
caniatâd am y cynnig ar ôl i Gyfoeth 
Naturiol Cymru wrthwynebu’r cais 
oherwydd perygl o lifogydd posib.

Cafodd y cais ei ailgyflwyno ym 
mis Mawrth. Bydd nawr yn mynd 
at y cyngor llawn yn hwyrach yn y 
mis pan fydd y 50 cynghorydd yn 
cael y cyfle i ystyried y cynnig ac 
unrhyw gyflwyniadau a wneir. 

Bydd Cynghorydd Herbie 
Thomas yn trosglwyddo’r 
cadwyni i Faer newydd 
Casnewydd mewn seremoni yn 
y Ganolfan Ddinesig yn hwyrach 
yn y mis pan fydd ei flwyddyn 
yn y swydd yn dod i ben. 

Yn ystod ei flwyddyn yn y swydd, 
cododd y Maer arian ar gyfer ei 
tair elusen enwebedig, Diabetes 
UK, Alzheimer’s Research UK a 
Madzimai Pamwe - Zimbabwe 
Wales Women’s Partnership.

Cynghorydd Thomas oedd 383fed 
Maer Casnewydd, swydd a ddalwyd 
gan rhai Meiri enwog cynt - yr un 
mwyaf hynod efallai, oedd John 
Frost ym 1836 a oedd yn rhan o 
wrthryfel y Siartwyr ym 1839.  

Yn gynghorydd ers 1994, yn cynrychioli 
wardiau Allt-yr-ynn a Gaer, cafodd 
y Maer ei gefnogi gan ei bartner, 
y Faeres Jacqueline Mitchell. 

Y Maer etholedig yw’r 
Cynghorydd David Atwell, sy’n 
gwasanaethu’r ward Langstone. 
Ei wraig Carole fydd y Faeres. 

Mae’r Cynghorydd Atwell i fod i gael ei 
benodi fel Maer mewn seremoni yn y 
Ganolfan Ddinesig yng Nghasnewydd 
ar Ddydd Mawrth 17 Mai. 

ARWEINYDD CYNGOR DINAS 
CASNEWYDD YN SEFYLL I LAWR

Y DIWEDDARAF 
AM YR YSGOL 
GYMRAEG 

Safodd y Cynghorydd Bob 
Bright i lawr fel Arweinydd 
Cyngor Dinas Casnewydd y 
mis diwethaf ar ôl treulio nifer 
o flynyddoedd wrth y llyw. 

Bydd yn parhau yn ei rôl fel 
cynghorydd tan yr etholiadau 
cyngor nesaf  ym mis Mai 2017 
pan ei fod yn bwriadu ymddeol yn 
dilyn treulio 45 o flynyddoedd fel 
cynghorydd llywodraeth leol.

Roedd y Cynghorydd Bright yn 
arweinydd ar y cyngor rhwng 2004  
a 2008 ac unwaith eto o fis Mai 2012. 
Roedd hefyd yn Faer Casnewydd 
yn ystod 1997/98 a chafodd ei 
enwi fel enillydd gwobr Gwleidydd 
Cymru y Flwyddyn yn 2014.

Meddai’r Cynghorydd Bright:  
“ Y peth fy mod y mwyaf  balch ohono 
yw datblygu’r ddwy ysgol uwchradd 
sef  Ysgol Uwchradd Casnewydd 
ac Ysgol Uwchradd Llanwern, a’r 
hwb enfawr y bydd hyn yn rhoi i’w 
cymunedau lleol am genedlaethau 
i ddod yn ogystal â chyflenwi 
Rhodfa’r Brodyr fel yr addawyd.

“ Fel Cynghorydd, ac yn enwedig fel 
Arweinydd, rwy bob amser wedi 
ceisio sicrhau bod y cyngor yn rhoi’r 
gwasanaethau gorau posib, yn 
diogelu pobl sy’n agored i niwed ac 
yn ymdrechu i sicrhau cyfiawnder 
cymdeithasol hyd yn oed yn ystod yr 
amgylchiadau cyllidol mwyaf  heriol 
sydd wedi ein hwynebu yn ddiweddar.”

Meddai Prif  Weithredwr Cyngor 
Dinas Casnewydd, Will Godfrey: 
“ Mae’r Cynghorydd Bright wedi rhoi 

rhan enfawr o’i fywyd i’r cyngor 
a’r ddinas ac mae ei lwyddiannau 
wedi bod yn niferus ac yn sylweddol 
yn enwedig yn ystod ei gyfnod fel 
arweinydd.” 
 
Meddai Steve Thomas CBE,  
Prif  Weithredwr CLlLC (Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru): 
“Mae’r Cynghorydd Bob Bright wedi 
bod yn was cyhoeddus rhagorol sydd 
wedi ymroi ei hun i wasanaethu Dinas 
Casnewydd a democratiaeth leol 
dros y pedwar degawd diwethaf.

“ Mae ei gyfraniad at wasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru wedi bod yn 
aruthrol. Mae hyn yn cynnwys ei ran yn 
ailddatblygu canol dinas Casnewydd, 
sefydlu mentrau Dinasoedd Mawr 
y Gorllewin ar y cyd â Chaerdydd a 
Bryste yn ogystal â’r Fargen Ddinesig 
Prifddinas-Ranbarth newydd. 

“ Mae Bob Bright wedi cynrychioli’r 
CLlLC fel ein llefarydd Ewropeaidd yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf  gan 
helpu i ddatblygu’r achos dros gyllid 
Ewropeaidd yn dod i Gymru a gweithio 
ar ystod o raglenni Ewropeaidd 
sylweddol. Mae wedi gwneud 
cyfraniad mawr fel uwch arweinydd 
yng Nghasnewydd sydd, yn ystod ei 
gyfnod, wedi gweld cystadleuaeth 
Cwpan Ryder ac Uwch Gynhadledd 
NATO yn denu sylw’r byd i’r ddinas. 
Hoffai CLlLC ddiolch iddo am ei 
wasanaeth fel Arweinydd y Cyngor.”  

BLWYDDYN LWYDDIANNUS I’R  
MAER SY’N GADAEL



Nawr yw’r amser perffaith  
i ddechrau cynllunio ar gyfer 
arddangosfa haf lliwgar gyda 
chystadleuaeth Casnewydd 
yn ei Blodau sydd ar agor i 
arddwyr o bob oedran a gallu. 

Gwisgwch eich menig  
garddio a rhowch  
gynnig arni.

Mae 14 categori: gerddi blaen, 
cynhwysyddion a basgedi, eiddo 
masnachol, tafarndai, mynwentydd 
eglwysi a mynwentydd, cymuned, cartrefi 
preswyl, unrhyw ardd bywyd gwyllt, 
unrhyw randir unigol, unrhyw fynediad 
cyngor cymunedol, cynhwysyddion 
ailgylchu mwyaf diddorol, basged 
o gynnyrch cymysg o randir a’r 
gwobrau dail ar gyfer ysgolion.

Cewch hwyl yn defnyddio’ch 
planhigion er mwyn ychwanegu 
lliwiau i botiau ac at eich gardd i 
greu arddangosfa anhygoel.

Bydd ffurflenni mynediad ar gael  
cyn hir trwy wefan Casnewydd 
yn ei Blodau... 

www.newportinbloom.co.uk

ADEILADAU ALLWEDDOL YN ADENNILL BYWIOGRWYDD

Yn y tair blynedd ddiwethaf, 
mae’r rhaglen adfywio Lleoedd 
Llewyrchus Llawn Addewid 
Llywodraeth Cymru yn parhau 
i wneud gwahaniaeth mawr.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd 
yn darparu’r cynllun gyda miliynau 
o bunnoedd o fuddsoddiad gan 
Lywodraeth Cymru, y sector 
preifat a’r trydydd sector.

Mae prosiectau a gwblhawyd eisoes 
yn cynnwys cyflogaeth newydd 
a chanolbwynt hyfforddi yng 
Nghanolfan Mileniwm Pillgwenlli 
ac fe wnaeth Seren greu rhandai 
newydd mewn tŷ gwag blaenorol  
ar Cardiff Road  (yn y llun) ger 
Ysbyty Brenhinol Gwent.

Mae eiddo eraill yn Cardiff Road 
hefyd wedi elwa o weddnewid tra 

bod gan yr Adeiladau Cenedlaethol 
o’r 20fed ganrif  drawiadol yn 
Commercial Street cyfagos unedau 
manwerthu newydd smart ar y llawr 
gwaelod tra bod gwelliannau hefyd 
wedi cael eu gwneud i’r lloriau uchaf.

Mae gwaith gwella hefyd 
wedi cael ei gwblhau i fflatiau 
Cartrefi Dinas Casnewydd 
uwchben y farchnad dan do.

Mae prosiectau eraill hefyd yn dod 
yn eu blaen yn dda. Ddim ymhell o’r 
Adeiladau Cenedlaethol, mae dau 
adeilad yn cael eu dymchwel i greu 
mannau agored o ansawdd rhwng 
Commercial Street a Kingsway.

Mae Seren hefyd yn darparu 27 
rhandy modern yn Victorian upper 
floors of  Griffin Island – rhwng 
Griffin Street a Skinner Street. 

Dyluniwyd er mwyn cadw cymeriad 
yr adeilad hanesyddol, mae’r gwaith 
yn cael ei wneud gan Greenwich 
Communities sydd wedi cyflogi 14 o 
bobl ddi-waith yn flaenorol ar y safle.

Yn High Street, mae’r King’s Hotel 
blaenorol yn cael ei adfer i’w hen 
ogoniant gyda rhandai, swyddfeydd 
ac unedau manwerthu; mae’r 
bar Yates blaenorol yn cael ei 
droi’n westy ac yn y Pillgwenlli, 
mae cartrefi newydd yn cael eu 
hadeiladu ar hen safle King’s Arms.

Mae adran safonau masnach 
Cyngor Dinas Casnewydd 
wedi erlyn perchennog 
siop yn llwyddiannus 
a’i gyd-droseddwr am 
werthu sigarennau a 
thybaco anghyfreithlon. 

Cafodd Majid Salih Ali Alshateri, 
perchennog siop Zam Zam 
yn Commercial Street, ei 
ddedfrydu i 32 mis o garchar. 

Derbyniodd ei gyd-droseddwr, 
Hussain Karim, hefyd ddedfryd 
o garchar. Mewn nifer o 
gyrchoedd, cafodd 25,900 o 
sigarennau a 24 cilogram o 
dybaco rholio â llaw gyda phris 
manwerthu amcangyfrifedig 
o £19,168 - eu hatalfaelu.

Mae Safonau Masnach wedi 
rhybuddio cwsmeriaid i fod yn 
ymwybodol o’r perygl iechyd o 
brynu tybaco neu sigarennau ffug. 

Os ydych yn meddwl fod  
rhywun wedi gwerthu  
cynhyrchion anghyfreithlon i chi, 
cysylltwch â naill ai thîm safonau 
masnach y cyngor ar  
01633 656656  
neu Heddlu Gwent ar 101.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Poole, 
Aelod Cabinet dros  
Swyddogaethau Rheoleiddio:  
“ Mae’r fasnach o nwyddau tybaco 
ffug yn ariannu trosedd a drefnir, yn 
tanseilio ymdrechion weithwyr iechyd 
proffesiynol i  leihau ysmygu yng 
Nghymru, yn gallu achosi perygl iechyd 
difrifol i’r rheini sy’n eu prynu ac yn 
costio’r DU miliynau mewn cyllidau coll.

“ Fel cyngor, byddwn yn parhau i 
weithio’n galed gyda chymorth Cyllid  
a Thollau EM a Heddlu Gwent er mwyn 
cael gwared ar y math hwn  
o weithgarwch yng Nghasnewydd.”

Daeth carreg filltir gyfreithiol 
Cymreig newydd i rym y mis 
diwethaf a fydd yn rhoi mwy o 
gyfle i bobl ddweud eu dweud 
am eu gofal a chymorth.

Nod y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  
yw trawsffurfio’n radical y modd y 
mae gwasanaethau cymdeithasol yn 
cael eu darparu i gwrdd ag anghenion 
unigolion a gwneud gwasanaethau yn 
gynaliadwy ar gyfer y dyfodol. 
www.gov.wales/topics/
health/socialcare/act
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AMSER I WNEUD 
CASNEWYDD YN  
EI BLODAU

BRWYDRO YN 
ERBYN TYBACO 
FFUG

REFFERENDWM 
YR UE 

Ar 20 Chwefror, fe wnaeth y 
Prif Weinidog gyhoeddi mai 
dyddiad arfaethedig llywodraeth 
y DU ar gyfer y refferendwm ar 
aelodaeth y wlad yn yr Undeb 
Ewropeaidd yw 23 Mehefin 2016.

Gall trigolion Casnewydd wneud cais  
i gofrestru i bleidleisio ar-lein ar   
www.gov.uk/register-to-vote 
drwy e-bostio   
uvote@newport.gov.uk  
neu drwy ffonio’r tîm cofrestru 
etholiadol ar 01633 656656.

NEWIDIADAU I 
OFAL A CHYMORTH 

30 rhandy yn y Kings Hotel blaenorol

Seren



Mae Cynllun byw’n 
annibynnol o 39 cartref 
ar gyfer pobl hŷn yn cael 
ei greu yn y Gaer ar  dir 
a oedd yn bodoli yn dilyn 
ailddatblygiad y tai parod 
nifer o flynyddoedd yn ôl 

Fe wnaeth Derwyn Cymru 
arwyddo cytundeb gyda WRW 
Construction i adeiladu’r 35 
rhandy o fewn y prif  adeilad a 
phedwar uned heb lifft ar wahân.

Bydd y fflatiau yn buddio o 
falconïau gwydrog fel y gall 
preswylwyr weld y golygfeydd 
trawiadol ar draws y Môr Hafren 
a’r ardal gymunedol ganolog lle gall 
preswylwyr a chymdogion cyfagos 
gymdeithasu tu mewn a thu allan 
ar y teras sydd wedi ei godi.  

Cafodd Derwen, rhan o  
Grŵp Seren, ei lansio yn 2014  
i ddarparu tai a gwasanaethau 
i bobl hŷn.  

Dywedodd Scott Sanders, 
cyfarwyddwr Derwen: 
“ Mae’r datblygiad banerlong yn 
crynhoi natur gyfoes a dyheadau 
o’r cartrefi y mae pobl hŷn 
eisiau a byddent yn cwrdd â’r 
angen sy’n cael ei adnabod 
am dai o fewn y ddinas.”

Mae Derwen wedi gweithio’n 
agos gyda’r cyngor i ddylunio’r 
sail er mwyn uchafu’r effeithiau 
buddiol iechyd a chymdeithasol.

HWB CARTREFI 
NEWYDD  
AR GYFER  
POBL HYN

BENTHYCIADAU I BERCHNOGION CARTREF 

Gall Gyngor Dinas Casnewydd 
nawr gynnig cymorth i 
berchenogion cartref dros 
50 blwydd oed a fyddai’n 
hoffi gwneud gwelliannau. 

Cafodd cyllid y llynedd i gynghorau 
eu dyrannu gan Lywodraeth Cymru i 
sefydlu cynlluniau benthyciad ar gyfer 
gwelliannau i’r cartref  ac fe wnaeth 
Cyngor Dinas Casnewydd lansio ‘Diogel, 
Cynnes a Sicr’, er mwyn darparu 
benthyciadau di-log ar gyfer unrhyw 
waith sydd eu hangen i atgyweirio 
neu foderneiddio cartref  rhywun. 

Er mwyn bod yn gymwys, mae’n rhaid 
cael digon o ecwiti yn yr eiddo i sicrhau’r 
benthyciad, ac mae gallu’r ymgeisydd i 
ad-dalu yn cael ei asesu ar ran y cyngor 
gan Undeb Credyd Casnewydd. 

Mae benthyciadau ar gyfer 
perchennog–breswylwyr ar gyfer 
mwyafswm o 10 blynedd. 

Mae tâl gweinyddol o 8 y cant o 
werth y benthyciad gall gael ei 
dalu mewn rhandaliadau ynghyd 
â’r benthyciad ei hun. Lleiafswm 
cyfanswm o fenthyciad o’r fath yw 
£1,000, y mwyafswm yw £25,000.

Rhoddir blaenoriaeth i’r perchennog-
preswylwyr, ond gall landlordiaid hefyd 
wneud cais am gymorth benthyciadau.  

Mae gwybodaeth ar gael ar wefan y 
cyngor – ewch i  
www.newport.gov.uk/homeloans 
I gysylltu ag Undeb Credyd Casnewydd 
e-bostiwch 
info@newportcreditunion.co.uk

Mae Rhodfa’r Brodyr wedi 
cyhoeddi fod nifer o fusnesau 
newydd wedi ymuno â’r cynllun 
manwerthu a hamdden a 
agorwyd mis Tachwedd diwethaf.

Mae siop annibynnol design-led 
Crafted yn symud i mewn ar ôl 
rhediad llwyddiannus mewn siop 
symudol yng Nghanolfan Kingsway.

Yn yr wythnosau diwethaf, mae New 
Look Men - y siop gyntaf   
a’r unig siop o’r fath yng Nghymru; 
manwerthwyr esgidiau Skechers;

Holland and Barrett; Vodaphone; 
bwyty Zizzi a Superbowl i gyd wedi 

agor gan ymuno â’r siopau  
sefydledig fel sy’n cynnwys 
Debenhams, Marks and Spencer 
Food Hall, Cineworld, Mothercare, 
Next, llawer o fwytai a llawer mwy. 

Mae Rhodfa’r Brodyr ar agor saith 
diwrnod yr wythnos. Ewch i  
friarswalk.co.uk am amserau agored.

Cafodd ei ddatblygu diolch i fenter 
rhwng y sectorau cyhoeddus  

a phreifat a gynrychiolir gan  
Gyngor Dinas Casnewydd  
a Queensberry Real Estate.

Cafodd ei ddylunio er mwyn 
ategu a buddio’r canolfan 
manwerthu ehangach. 

Yn y misoedd diwethaf, mae nifer 
o fusnesau newydd hefyd wedi 
agor yng Nghanolfan Kingsway, 
Commercial Street a’r High Street.

MWY I’W GYNNIG 
YN RHODFA’R 
BRODYR 

Mae cynllun manwerthu a 
hamdden modern Casnewydd 
sef Rhodfa’r Brodyr yn 
cynnwys dau ddarn o waith celf 
gwreiddiol a thrawiadol sy’n 
talu teyrnged i hanes y ddinas.

Cawsant eu comisiynu gan y 
datblygwyr Queensberry Real Estate 
a’u creu gan yr artist enwog, Sebastien 

Boyesen. Maent yn coffau brwydr 
y Siartwyr dros ddemocratiaeth 
yn ystod y 19eg Ganrif.

Mae darn mawr o ddur rhwyllwaith, 
sydd wedi’i dorri’n fain i gynnwys 
patrwm Celtaidd a llinellau cynhyrfus 
o farddoniaeth gan Gillian Clarke, cyn 
Fardd Cenedlaethol Cymru, wedi’i 
leoli ar ochr Kingsway y ganolfan 

er mwyn iddo fod yn weladwy 
i’r bobl sy’n mynd heibio iddo.

Gerllaw, mae chwe phwynt Siartr y Bobl 
wedi’u hysgythru ar y grisiau ar gyfer 
y cyhoedd sy’n cysylltu’r John Frost 
Square newydd â Sgwâr Wysg. John 
Frost oedd un o arweinwyr gwrthryfel 
Casnewydd y cawsant eu hallgludo i 
Awstralia am eu rhan yn y gwrthryfel.

Yn y pendraw, roedd y symudiad 
yn llwyddiannus ac mae 5 o 6 
phwynt eu Siartr yn ffurfio sail 
ddemocratiaeth yn y DU heddiw.

Caiff  y Siartwyr eu cofio,  
hefyd, gan y grŵp o gerfluniau  
y tu allan i Westy’r Westgate  
lle y daeth y gwrthryfel  
pwysig i ben ar 4ydd Tachwedd 1839.

Yn ogystal â’r gwaith  
celf  newydd, mae cerflun  
cludwr y gloch –  
The Vision of  Saint Gwynllys  
hefyd y cafodd ei  
greu gan Sebastien Boyesen –  
wedi dychwelyd  
i leoliad newydd rhwng  
Canolfan Casnewydd 
a Sgwâr Wysg.
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COFIO’R SIARTWYR

Llunia drwy garedigrwydd Grant Davidson
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BETH SY’N 
DIGWYDD

CAMBRIAN RD/HIGH ST
6 Mehefin: 12.45pm 
Gorymdaith a Gwasanaeth 
Coffa D-Day 

GWLYPTIROEDD CASNEWYDD 
14 Mai: 7am
Taith Gerdded Brecwast  
a Bearded Reedling

4 & 5 Mehefin: 10am - 4pm 
Binocwlar a Thelesgop

4 Mehefin: 10am
Archwilwyr Bywyd Gwyllt 
- Gwyfynod a Phili-palapod

THEATR DOLMAN 
18 – 21 Mai: 7.15pm 
Legally Blonde

24 – 27 Mai: 7.15pm 
Carousel

01633 263670  
www.dolmantheatre.co.uk

AMGUEDDFA AC ORIEL 
GELF CASNEWYDD  
27 Mai: 11am
Taith y Storfa Gelf 

7 Mehefin: 3pm
Taith hanes Lawr eich  
Tafarn Lleol Tafarn Murenger 

01633 656656 
www.newport.gov.uk/heritage

THEATR GLAN-YR-AFON 
20 & 21 Mai: 7.30pm
Little Red Riding Hood  
and The Three Little Pigs 
Ballet Cymru

24 Mai: 8.15pm
Touch of Class yn cynnwys Ian 
Waite a Natalie Lowe o Strictly’s 

Swyddfa Docynnau 01633 656679

EGLWYS GADEIRIOL 
GWYNLLWG 
16 – 31 Mai: 7.45pm
Arddangosfa gan
Sr Katharine Hall N/SSC

www.newport.gov.uk/whatson

NEWIDIADAU I’CH AILGYLCHU 
O ddiwedd Mai 2016, bydd 
trigolion yng Nghasnewydd 
yn gweld rhai newidiadau 
i sut mae eu hailgylchu 
yn cael eu casglu. 

Bydd dyddiau casglu yn aros yr un 
peth a bydd dal dau focs ailgylchu 
ac un bag ond bydd beth sy’n 
mynd ym mhob un yn wahanol.

Beth sydd wedi newid? 
•  Ni fydd angen i chi gael y bag 

gwyrdd ar gyfer cardfwrdd 
mwyach - nid oes rhaid i 
chi ei rhoi nôl, gallwch ei 
gadw at ddefnydd eraill.

•  Byddwch yn derbyn  
bag coch newydd a fydd ar 
gyfer pethau plastig (gan gynnwys 
poteli, hambyrddau, potiau 
iogwrt), tuniau, ffoil ac erosol.

•  Bydd cardfwrdd yn cael ei gasglu’n 
wythnosol a bydd nawr yn cynnwys 
tetra paks a chartonau. Bydd y 

rhain nawr yn mynd yn y blwch 
gwyrdd a fydd hefyd ar gyfer gwydr.

•  Bydd papur yn aros yn y   
blwch glas aydag eitemau trydanol 
bach sydd wedi eu torri, a thecstilau.

Gyda’r newidiadau hyn, gobeithir y 
bydd yn lleihau faint o sbwriel sy’n 
cael ei greu – yn arbennig yn ystod 
tywydd garw.  Bydd y newidiadau 
yn cael eu gwneud ar draws y 
ddinas dros y misoedd nesaf. 

Am wybodaeth bellach ar bryd bydd 
y newidiadau yn digwydd ac am 
wybodaeth ailgylchu arall ewch i  
www.newport.gov.uk/recycling

Cartref Cwn Casnewydda 
Mae’r cartref yn derbyn ac yn  
ail-gratrefu cŵn crwydr a ganfuwyd  
gan drigolion Casnewydd neu a  
gyflwynwyd gan wardeiniaid cŵn y cyngor.

Rhif Ffôn: 01633 656656  
(Llun-Gwener) neu 01633 290902 (penwythnosau)

Cartref  Cŵn Casnewydd, Stephenson Street, Casnewydd, NP19 0R

www.newport.gov.uk/newportdogshome


