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CASGLIADAU SBWRIEL
DROS Y NADOLIG

MATERION

Gyda’r Nadolig yn
agosáu, mae Cyngor
Dinas Casnewydd a
Wastesavers yn cyhoeddi
gwybodaeth am newidiadau
i gasgliadau gwastraff
a deunyddiau ailgylchu
dros y Nadolig.
Rydym yn gwybod bod
preswylwyr yn teimlo’n
rhwystredig pan fydd dyddiadau
casglu’n newid, felly roeddem
am roi cymaint o rybudd
â phosibl i chi.

CASNEWYDD

Bydd casgliadau gwastraff a
deunyddiau ailgylchu’n parhau
fel arfer hyd at a chan gynnwys
dydd Gwener 22 Rhagfyr.
Fodd bynnag, ni fydd casgliadau

Papur newydd swyddogol Cyngor Dinas Casnewydd

ddydd Sadwrn 23 Rhagfyr,
Noswyl Nadolig, sef dydd
Sul 24 Rhagfyr na Dydd
Nadolig, sef dydd Llun
25 Rhagfyr.
Bydd y timau’n dychwelyd
i’r strydoedd o ddydd
Mawrth 26 Rhagfyr pan fydd
casgliadau gwastraff cartref
ddiwrnod yn hwyrach na’r
arfer, h.y. os mai
dydd Llun yw eich diwrnod chi,
caiff y sbwriel ei gasglu ddydd
Mawrth ac os mai dydd
Mawrth ydyw, caiff ei gasglu
ddydd Mercher ac ati tan
ddydd Sadwrn 31 Rhagfyr.
I gael mwy o wybodaeth am y
newidiadau, gweler tudalen dau.

Y DDINAS I GROESAWU EI MARATHON CYNTAF

Bydd Casnewydd yn
cynnal ei marathon cyntaf
y flwyddyn nesaf.
Bydd Marathon ABP
Casnewydd Cymru yn cyflwyno
profiad rhedeg newydd i
Gymru ar 29 Ebrill, 2018.
Meddai’r Cynghorydd Debbie Wilcox,
Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd:
“Fel y byddech yn ei ddisgwyl gan ddinas
yng Nghymru, rydym yn frwdfrydig
am chwaraeon ac rydym yn edrych
ymlaen yn fawr at gynnal Marathon
ABP Casnewydd Cymru. Drwy ehangu
ein rhaglen ddigwyddiadau, rydym

yn gobeithio codi proffil y ddinas a
denu mwy o ymwelwyr a buddsoddiad.
Rwy’n edrych ymlaen at groesawu
rhedwyr da i Gasnewydd ac yn
gwybod y bydd llawer o’n hathletwyr
lleol yn mwynhau’r cyfle i redeg ar
strydoedd eu dinas frodorol.”
Mae Associated British Ports
wedi paratoi’r ffordd ar gyfer
digwyddiad chwaraeon byd-eang
arall yng Nghymru ar ôl addo ei
gefnogaeth fel Partner Teitl. Mae
gweithredwr porthladdoedd blaenaf
y DU wedi ymrwymo i hyn er mwyn
gwella ei ymgysylltiad cymunedol
lleoldrwy chwaraeon llawr gwlad.

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor
Dinas Casnewydd yn cefnogi’r
prosiect fel partneriaid strategol
er mwyn dod â’r marathon
cyfranogiad torfol hirddisgwyliedig
i Dde Cymru.
Caiff y digwyddiad ei gyflwyno
gan Run 4 Wales, y tîm sy’n gyfrifol
am Hanner Marathon Caerdydd
a Velothon Cymru. Fel sefydliad
nid er elw, nod Run 4 Wales
yw helpu i greu gwlad iachach
a mwy egnïol drwy redeg.
Ond, bydd mwy i Farathon ABP
Casnewydd Cymru na ras 26 milltir.

Bydd yr Ŵyl Redeg yn arddangos
yr hyn y gall y ddinas ei gynnig ac yn
rhoi’r llwyfan perffaith i godwyr arian
elusennol godi arian at achosion da.
Meddai Matt Newman, Prif
Weithredwr Run 4 Wales:
“Mae’n bleser gennym lansio Marathon
ABP Casnewydd Cymru ac rydym yn
edrych ymlaen at sefydlu’r digwyddiad
hwn fel marathon cyntaf Cymru.
“Yn sgîl Pencampwriaeth Hanner
Marathon y Byd IAAF yn 2016
daeth cyfle i Run 4 Wales drefnu
digwyddiad o’r radd flaenaf ac
rydym wedi bod yn chwilio

am y cyfle iawn i lansio
marathon llawn.
“Mae’r bartneriaeth â Chyngor
Dinas Casnewydd a Llywodraeth
Cymru yn ddatblygiad cyffrous ac
rydym yn edrych ymlaen at gyflwyno
digwyddiad bythgofiadwy yn 2018.”
Daw hyn yn fuan ar ôl y cyhoeddiad
y bydd Casnewydd yn cynnal
Gemau Trawsblaniadau Prydain
Westfield Health yn 2019 a fydd yn
cynnwys mwy nag 850 o athletwyr
ysbrydoledig yn cystadlu yn y ddinas.
newportwalesmarathon.co.uk
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DAW
CASGLIADAU
GWASTRAFF
GARDD I BEN
AR 1 RHAGFYR

CASGLIADAU DEUNYDDIAU
AILGYLCHU A BINIAU DROS
Y NADOLIG

I bobl sydd am sicrhau bod
eu gerddi’n barod am y gaeaf,
sylwer mai dydd Gwener
1 Rhagfyr fydd y casgliadau
gwastraff gardd olaf.

Er mwyn cofrestru neu am fwy o
wybodaeth, ffoniwch
01633 656656
a gofynnwch am gael siarad â’r tîm
cysylltu cymunedol neu e-bostiwch
community.connectors
@newport.gov.uk

Gallwch hefyd fynd â gwastraff
gardd i’n Canolfan Ailgylchu
Gwastraff Cartref ar Ffordd
y Dociau sydd ar agor 7.30am4pm o ddydd Llun i ddydd
Gwener a 9am-4.30pm ar
ddydd Sadwrn a dydd Sul.

Ni ddylid rhoi sachau na bagiau
plastig mewn cynwysyddion
ailgylchu na chompostio.
Ceir rhagor o wybodaeth
ar ein gwefan. Ewch i
www.newport.gov.uk/cy/
Waste-Recycling

CYNLLUN LLES
AR GYFER
CASNEWYDD

Mae Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Casnewydd yn
Un yn datblygu’r Cynllun Lles
Lleol ar gyfer Casnewydd
a fydd yn dweud yr hyn
mae’n bwriadu ei wneud i
gefnogi lles cymdeithasol,
economaidd, amgylcheddol
a diwylliannol yn y ddinas.
Gallwch ddweud eich dweud ar
y Cynllun yn ystod ymgynghoriad
ar wefan y cyngor rhwng mis
Rhagfyr a mis Chwefror.
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Lansiwyd Rhwydwaith
Gofalwyr Casnewydd yn
yr hydref er mwyn bod
yn llais cyfunol ar gyfer
gofalwyr yn y ddinas.
Bydd y rhai sy’n ymuno yn
cael y wybodaeth ddiweddaraf
am ddigwyddiadau, sesiynau
galw heibio, gweithgareddau,
gwasanaethau cymorth a
chyfleoedd hyfforddi, yn
ogystal â newyddion a
gwybodaeth gyffredinol.

Fodd bynnag, byddant yn
dychwelyd ychydig yn gynharach
y flwyddyn nesaf pan fydd
casgliadau’r biniau oren â
chaead yn dechrau eto ddydd
Llun 26 Chwefror 2018.

Yr amser olaf i gael mynediad
i’r safle yw 15 munud cyn
yr amser cau. Mae’r safle ar
gau ar wyliau banc (ac eithrio
Dydd Gwener y Groglith).

YMUNWCH Â’R
RHWYDWAITH
GOFALWYR

Mae preswylwyr yn cael eu
rhybuddio ymhell ymlaen
llaw y bydd diwrnodau
casglu gwastraff a biniau’n
newid dros y Nadolig
a’r Flwyddyn Newydd.
O ran y Nadolig, NI
FYDD CASGLIADAU
ddydd Sadwrn 23 Rhagfyr,
dydd Sul 24 Rhagfyr na
dydd Llun 25 Rhagfyr.
Bydd staff yn ôl yn y gwaith ar
ôl y Nadolig o ddydd Mawrth
26 Rhagfyr, felly bydd eich
diwrnod casglu arferol
UN DIWRNOD YN
DDIWEDDARACH.

CASNEWYDD
– DINAS SY’N
DEALL DEMENTIA
Mae Cyngor Dinas Casnewydd
yn arwain y ffordd wrth
godi ymwybyddiaeth o
ddementia, gan ddatblygu
cymorth i bobl sy’n dioddef
o ddementia a’u gofalwyr, ac
annog arferion sy’n ystyried
dementia ledled y ddinas.
Mewn cydnabyddiaeth o hyn,
derbyniodd Maer Casnewydd, y
Cynghorydd David Fouweather,
achrediad Dinas sy’n Deall
Dementia yn ddiweddar gan
Gymdeithas Clefyd Alzheimer,
mewn cyfarfod o’r Cyngor llawn.

Mae hyn yn golygu mai dydd
Mawrth fydd eich diwrnod
casglu os mai dydd Llun ydyw
fel arfer. Os mai dydd Mawrth
yw eich diwrnod arferol, dydd
Mercher fydd eich diwrnod casglu
a bydd yn parhau fel hyn hyd at
ddathliadau’r Flwyddyn Newydd.
Sylwer na fydd casgliadau
ddydd Sul 31 Rhagfyr na
dydd Llun 1 Ionawr 2018.
Bydd y casgliadau’n ailddechrau
ddydd Mawrth 2 Ionawr 2018
ac yn parhau bob dydd hyd at a
chan gynnwys 6 Ionawr 2018.
Ni fydd casgliadau ar gyfer
dydd Sul 7 Ionawr 2018.

Wrth siarad am y dyfarniad, meddai’r
Cynghorydd Debbie Wilcox,
Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd:
“Mae Dementia yn debygol o effeithio
arnom i gyd ar ryw adeg. Rydym
wedi bod yn gweithio’n agos gyda’n
partneriaid a’n sefydliadau ledled y
ddinas i godi ymwybyddiaeth o’r mater
pwysig hwn a sbarduno’r newidiadau
a fydd yn helpu i greu’r cymorth sydd
ei angen nawr ac yn y dyfodol.”
Er mwyn cyflawni’r dyfarniad, bu’n rhaid
i’r cyngor fodloni saith maen prawf:
1. Darparu dull partneriaeth
effeithiol – mae Casnewydd yn Un
wedi blaenoriaethu Dinas sy’n Deall
Dementia ym mhob maes gwaith.
2. Hyrwyddo dementia – y
Cynghorwyr Paul Cockeram a
Kate Thomas yw hyrwyddwyr
aelodau etholedig y cyngor.

Yn gryno, ni fydd staff yn
gweithio rhwng 23 Rhagfyr a
25 Rhagfyr, ond byddant yn
dychwelyd ar ôl y Nadolig ar
ddydd Mawrth 26 Rhagfyr.
Ni fydd staff yn gweithio
Nos Galan na Dydd Calan.
Byddant yn dychwelyd i’r gwaith
ddydd Mawrth, 2 Ionawr.

DYSGWCH SGIL
NEWYDD YN
Y FLWYDDYN
NEWYDD

Unwaith eto, bydd casgliadau ar
gyfer y cyfnod hwn un diwrnod
yn ddiweddarach na’r arfer.
Gallwch edrych ar eich diwrnodau
casglu ar ein gwefan, sef
www.newport.gov.uk/cy/
Waste-Recycling

3. Darparu ymwybyddiaeth –
mae sesiynau ymwybyddiaeth
Cyfeillion Dementia wedi’u
cyflwyno i fwy na 2,000 o bobl.
4. Gwrando ar farn pobl sy’n byw gyda
dementia – drwy Gymdeithas Clefyd
Alzheimer, mae’r cyngor wedi datblygu
cysylltiadau â chaffis cof ledled y ddinas.
5. Hyrwyddo ymwybyddiaeth o
ddementia – mae’r cyngor wedi
llunio nifer o gylchlythyrau a
thudalennau gwe i’r cyhoedd, yn
ogystal â chefnogi gwefan dementia
newydd ar gyfer y rhanbarth.
6. Ffocws ar flaenoriaethau - mae grŵp
gweithredu lleol wedi’i ddatblygu i
fwrw ymlaen â’r camau gweithredu.
7. Adrodd ar gynnydd – mae’r
cyngor yn adrodd yn ôl i Gymdeithas
Clefyd Alzheimer yn rheolaidd.

Mae Dysgu Oedolion yn y
Gymuned Cyngor Dinas
Casnewydd yn cynnig
amrywiaeth o gyrsiau sy’n
dechrau ym mis Ionawr 2018.
Mae prosbectws cyrsiau 2017/18
ar gael ac yn cynnwys: cyflwyniad
i ddiogelu, TGCH (Cyfrifiaduron),
llythrennedd digidol a chyrsiau i
oedolion sydd ag anawsterau dysgu.
Hefyd, mae cyrsiau sgiliau
hanfodol i helpu pobl i wella eu
sgiliau Saesneg a mathemateg a
chyrsiau mewn Saesneg i siaradwyr
ieithoedd eraill (ESOL).
Gall preswylwyr fod yn gymwys i
gael consesiwn ar y ffïoedd dysgu.
www.newport.gov.uk/
CommunityLearning
e-bostiwch
community.learning@
newport.gov.uk
neu ffoniwch 01633 656656
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Bydd canol dinas Casnewydd
yn dechrau cyfrif y dyddiau
cyn y Nadolig gyda
digwyddiad ysblennydd sy’n
llawn hwyl i’r teulu cyfan
ddydd Sadwrn 18 Tachwedd

OS YDYCH
YN EU HAMAU,
CADWCH
NHW ALLAN!
Mae’r tîm safonau masnach
a’r heddlu wedi cryfhau eu
brwydr ar y cyd yn erbyn
trosedd ar stepen y drws.
Mae tîm safonau masnach Casnewydd,
Heddlu Gwent a chydweithwyr
safonau masnach ledled Gwent
wedi llofnodi cytundeb sy’n cefnogi
ymateb cadarn i unrhyw droseddau
ar stepen y drws y rhoddir
gwybod amdanynt yn yr ardal.
Mae troseddwyr ar stepen y drws
yn barod i wneud unrhyw beth er
mwyn cael arian gan eu dioddefwyr
neu gamfanteisio arnynt drwy
wneud gwaith rhy ddrud a diangen
neu sydd o ansawdd gwael. Gallant
fod yn frawychus neu’n fygythiol.

Fe’i cynhelir rhwng canol dydd
a 5.30pm, a bydd y digwyddiad
Cyfrif y Dyddiau cyn y Nadolig yn
cynnwys cerddoriaeth, reidiau ff air,
gwesteion enwog a chymeriadau
cartŵn, yn gorffen drwy gynnau
goleuadau Nadolig estynedig
Casnewydd yn swyddogol ac
arddangosiad tân gwyllt ffrwydrol.

CYFRIF Y DYDDIAU
CYN Y NADOLIG

Ymunodd mwy na 150 o bobl
o bob oed â ‘her nenlinell’
Cerdded Casnewydd
lwyddiannus eleni a drefnwyd
gan Casnewydd Fyw mewn
partneriaeth â Chyngor
Dinas Casnewydd.

Wedi’i drefnu gan Ardal Gwella
Busnes (BID) Casnewydd Nawr
mewn partneriaeth â Chyngor
Dinas Casnewydd a Friars Walk,
mae digwyddiad Cyfrif y Dyddiau
cyn y Nadolig yn adlewyrchu
digwyddiad dydd Sadwrn hynod
lwyddiannus y llynedd.

Ymhlith y cerddwyr ar y llwybr tair
milltir roedd Debbie Harvey, Gail
Giles, Laura Lacey a Mark Spencer.

Gan ddibynnu ar y gŵyn, gall
fod angen ymchwiliad gan yr
heddlu neu safonau masnach.

Bydd Into The Ark, a ddaeth
yn ail ar The Voice, ymhlith y
perfformwyr cerddorol ar y
llwyfan yn ystod y dydd, a bydd
gwestai enwog arbennig yn
pwyso’r botwm i oleuo canol
y ddinas ar gyfer y Nadolig.

Fodd bynnag, oherwydd y bartneriaeth
rhwng yr heddlu a safonau masnach,
ni waeth sut y rhoddir gwybod am
ddigwyddiad, bydd yr asiantaeth orfodi
gywir yn ymchwilio ac yn sicrhau na
fydd achosion yn cael eu methu.

Meddai Kevin Ward, rheolwr BID
Casnewydd Nawr:
“Oherwydd poblogrwydd y digwyddiad
y llynedd, gyda miloedd o bobl
yn mwynhau’r diwrnod, rydym
yn dilyn yr un model eleni.

Bydd llu o gymeriadau lliwgar
yn ymuno ag Aladdin yn ei stori
wrth iddo ymdrechu i sicrhau
bod daioni’n cael ei wobrwyo a
bod drygioni’n cael ei gosbi.

“Rydym yn siŵr y bydd teuluoedd
ledled Casnewydd a’r tu hwnt
yn ymweld â chanol y ddinas
ar gyfer yr hyn sy’n addo bod
yn ddigwyddiad bendigedig yn
llawn pethau annisgwyl.”

Yn llawn cân, dawns a drama,
mae’r panto eleni yng Nglan yr
Afon yn cynnig dwy awr yng
nghwmni rhai o’r cymeriadau
mwyaf yn y byd pantomeim yn
rhai o’r mannau mwyaf egsotig.

Unwaith eto, bydd Theatr a
Chanolfan Gelfyddydol Glan
yr Afon yn cynnal un o hoff
ddigwyddiadau Nadolig y ddinas.
Y pantomeim eleni yw Aladdin a
chaiff ei gynnal o ddydd Mawrth 5
Rhagfyr tan ddydd Sul 7 Ionawr.

Bydd adloniant hefyd yn Theatr
Dolman, gan gynnwys BIG – sioe
gerdd Nadolig i’r teulu cyfan,
yn seiliedig ar y ffilm boblogaidd
sy’n cynnwys Tom Hanks a’r
sioe fawreddog ar gyfer y
Nadolig – Step into Christmas.

CYNGHRAIR
BÊL-DROED
YSGOLION YN
DECHRAU ETO
Yn yr hydref, cynhaliodd
Ysgol Gynradd Sant Julian
ŵyl bêl-droed er mwyn aillansio Cynghrair Bêl-droed
Ysgolion Cynradd Casnewydd.

Ym mis Mehefin, bydd enillwyr
ysgolion Dwyrain Casnewydd
yn cwrdd ag enillwyr Gorllewin
Casnewydd yn rownd derfynol
y cwpan a bydd noson gyflwyno
i’r holl chwaraewyr a’u rhieni.

Os oes awydd mwy o antur
awyr agored arnoch, bydd
Gwlyptiroedd Casnewydd yn
cynnal digwyddiad groto Siôn
Corn a gweithdy bywyd gwyllt
ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr.
Gallwch ddilyn llwybr o
gwmpas y gwlyptiroedd a
dod o hyd i gliwiau a fydd yn
eich helpu i ddarganfod yr hyn
sy’n digwydd i fywyd gwyllt
dros y gaeaf a’ch arwain i groto
Siôn Corn. Gallwch hefyd
greu bocs bwydo adar ar
gyfer bywyd gwyllt y
gaeaf yn eich gardd.
Am fwy o wybodaeth, ewch i
www.newport.gov.uk/christmas

Roedd rhywbeth at ddant
pawb yng Ngŵyl Fwyd a
Diod Casnewydd Tiny Rebel
y mis diwethaf, a fynychwyd
gan dros 20,000 o bobl.
Cyfrannodd adloniant,
arddangosiadau gan gogyddionac
amrywiaeth drawiadol o
gynhyrchwyr bwyd a diod at un o’r
digwyddiadau gorau hyd yn hyn.

Ceir y rhestr gemau gyfan ar gyfer y
flwyddyn yn
www.stjuliansprimary.com/
newport-schools-football-league
a gellir gweld uchafbwyntiau o’r
lansiad yn
www.vimeo.com/236646525

Dewch o hyd i ni ar Facebook

Yn ogystal ag annog pobl i godi
oddi ar eu soff a a darganfod
llwybrau cerdded y ddinas, helpodd
y digwyddiad hefyd i godi arian ar
gyfer Cymdeithas Clefyd Alzheimer.

LLWYDDIANT GWYL FWYD!

Mae 16 o ysgolion cynradd ledled
y ddinas wedi cofrestru i gymryd
rhan gyda thimau o fechgyn a
merched Blwyddyn 5 a 6.

LLWYDDIANT
YSGUBOL
CERDDED
CASNEWYDD

Meddai’r Cynghorydd Debbie
Wilcox, Arweinydd Cyngor
Dinas Casnewydd:
“Diolch i bawb a wnaeth ddod,
cymryd rhan, helpu i drefnu a
noddi’r ŵyl eleni – roedd yn
ddiwrnod gwych arall
yng Nghasnewydd!”

PRYNWCH
GYDA HYDER
Safonau Masnach Cyngor
Dinas Casnewydd yn cefnogi
cynllun Prynu gyda Hyder.
Yn gysylltiedig â’r cynllun
cenedlaethol o’r un enw, mae’n
tynnu sylw at arfer busnes
da gan gwmnïau lleol o ystod
eang o sectorau masnach.
Gall cwsmeriaid sy’n chwilio am
nwyddau neu wasanaethau edrych
i weld a yw’r busnes maent yn ei
ystyried wedi ymrwymo i’r cynllun.
Os ydyw, mae’n golygu
bod y busnes wedi’i fetio’n
annibynnol, yn dangos ei fod yn
gweithredu’n deg a bod ganddo
wasanaeth cwsmeriaid da.
Os ydych yn fusnes yng
Nghasnewydd a hoffech ymuno
â’r cynllun, ewch i’n gwefan
am fanylion...
www.newport.gov.uk/cy/
Business/Trading-Standards/
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CYDWEITHIO I
FYND I’R AFAEL
Â PHROBLEMAU
DIGARTREFEDD

Mae digartrefedd yn broblem
y mae sefydliadau ledled
Casnewydd yn ei hystyried yn
hollol o ddifrif gan eu bod i
gyd am sicrhau bod gan bawb
le diogel i gysgu bob nos.
Ond, wrth i nifer y bobl
ddigartref barhau i gynyddu ym
mhob man - yn ogystal ag yng
Nghymru a Chasnewydd - mae’n
broblem gymhleth a sensitif.
Dylid dweud nad yw pawb sy’n
ddigartref yn cysgu ar y stryd ac
nad yw pawb sy’n cysgu ar y stryd
yn methu â dod o hyd i lety.

SICRHEWCH FOD EICH CYFRANIAD YN
HELPU’R RHAI MEWN ANGEN

CYLLID CLUDIANT
COLEG
O fis Ionawr, ni fydd y cyngor
yn ariannu cludiant i addysg
bellach mwyach i bobl dros 19
oed ag anghenion arbennig.
Mae gweithwyr cymdeithasol
wedi bod yn gweithio gyda
theuluoedd i’w helpu i addasu
i’r newid a gafodd ei ohirio o fis
Medi i ddiwedd y tymor hwn.
Nid oes rhwymedigaeth gyfreithiol
ar y cyngor i ddarparu’r fath gyllid ac
mae gweithgareddau byw’n annibynnol
sy’n cael eu cynnig y tu allan i’r ddinas
bellach ar gael yng Nghasnewydd.
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CYLLIDEB
Y CYNGOR –
DWEUD EICH
DWEUD

mae’n bosibl eu bod yn gofyn am
arian am amrywiaeth o resymau,
gan gynnwys er mwyn codi arian i
brynu cyffuriau neu er elw ariannol.
Mae gan Gasnewydd lawer o
wasanaethau i helpu’r rhai sy’n
ddigartref ac yn cysgu ar y stryd a
gynigir gan sefydliadau yn y ddinas.
Mae Cyngor Dinas Casnewydd,
Heddlu Gwent ac elusennau
arbenigol megis The Wallich ac
Eden Gate yn cydweithio’n
agos gan eu bod yn cydnabod
bod yna bobl sy’n agored i
niwed yn ein cymdeithas y
mae angen cymorth arnynt.

Yn yr un modd, nid yw pawb sy’n
cardota yn ddigartref ac nid ydynt o
reidrwydd yn cysgu ar y stryd, ond

Maent hefyd yn cydnabod bod
nifer fach o unigolion y gall eu

Mae Casnewydd Nawr, yr
Ardal Gwella Busnes, sy’n
cynrychioli busnesau ledled
canol y ddinas, wedi datblygu
cynllun rhoi ailgyfeiriedig
mewn partneriaeth â’r
elusen ddigartrefedd
The Wallich.

“Mewn gwirionedd, nod y cynllun yw
annog pobl i beidio â rhoi arian i
gardotwyr stryd yng nghanol y ddinas
ac, yn lle hynny, bydd yn cynnig
dulliau rhoi diogel i The Wallich,
gyda’r holl gyfraniadau’n cael eu
neilltuo i brosiectau sy’n
benodol i ganol y ddinas.”

Meddai Kevin Ward,
rheolwr Casnewydd Nawr:
“Mae cynlluniau rhoi ailgyfeiriedig,
sy’n gweithredu mewn llawer o
drefi a dinasoedd ledled y DU,
yn cynnig dull arall o gefnogi
pobl y mae digartrefedd yn
effeithio arnynt drwy eu hannog
i roi’n gyfrifol i asiantaethau sy’n
gweithio’n uniongyrchol i fynd
i’r afael â’r fath broblemau.

Cadwch lygad ar wefan BID
Casnewydd, sef
www.newportnow.co.uk
i gael manylion am ddyddiad
lansio’r cynllun a ble a sut
y gallwch gyfrannu.

Bydd Cabinet Cyngor
Dinas Casnewydd yn
ystyried nifer o
gynigion cyllidebol yn
eu cyfarfodydd ym mis
Tachwedd a mis Rhagfyr.

Cyllid Llywodraeth Cymru sy’n
gyfrifol am y rhan helaethaf o
gyllideb y cyngor, gan gyfateb
i oddeutu 80% o gyfanswm y
refeniw. Dim ond oddeutu 20 y
cant o gyllid blynyddol y cyngor
sy’n dod gan Dreth Gyngor
preswylwyr, gyda pheth incwm o
ffioedd, taliadau a grantiau eraill.

Dros y pum mlynedd
ddiwethaf, mae’r Cyngor
wedi gwneud arbedion
o £41m ac wedi lleihau
nifer y staff y mae’n ei
gyflogi o oddeutu 25%.
Ond mae mesurau llymder
sectorau cyhoeddus, a
chwyddiant a mwy o alw am
wasanaethau yn golygu bod
yn rhaid dod o hyd i hyd
yn oed mwy o arbedion –
oddeutu £33m erbyn 2022.

hymddygiad gwrthgymdeithasol
effeithio’n anghymesur ar eraill.
Gofynnir i bobl sydd am helpu’r rhai
mewn angen ariannol beidio â rhoi
arian yn uniongyrchol i’r rhai sy’n gofyn
amdano, ond ei roi i elusennau sy’n
darparu cymorth arbenigol. Gweler
mwy o wybodaeth isod am gynllun
newydd ar gyfer canol y ddinas.
I wybod mwy am y stori hon, ewch i
www.newport.gov.uk/
cy/Council-Democracy/
News/News-home.aspx
I wybod mwy am y cymorth sydd
ar gael, ewch i:
www.newport.gov.uk/housing
www.thewallich.com
www.edengate.org.uk

LLYWIO’R DYFODOL
Mae Cabinet Cyngor Dinas
Casnewydd wedi dangos
ei gefnogaeth i gynllun
corfforaethol drafft a fydd yn
helpu i lywio’r cyngor a’r ddinas
dros y pum mlynedd nesaf.
Ei nod yw ‘Adeiladu ar Lwyddiant’
ac ‘Adeiladu Casnewydd Well’
gan ganolbwyntio ar swyddi a’r
economi, addysg a sgiliau, tegwch a
diogelwch a chydlyniant cymunedol
o safon, yr amgylchedd, cludiant,
diwylliant a lles cymdeithasol.
I’w lawrlwytho, ewch i... goo.gl/Ts2JY8

Bydd cynigion arbedion yn cael eu
cyfl wyno i Gabinet y Cyngor ym
mis Tachwedd a Rhagfyr, er mwyn
ceisio symud tuag at broses barhaus
o adolygu a gwella gwasanaethau.

Yna bydd y Cabinet yn ystyried
ymatebion ym mis Ionawr
a Chwefror 2018.
I gael rhagor o wybodaeth, agendau
cyfarfodydd a manylion am y cynigion
drafft ewch i
www.newport.gov.uk/
cy/Council-Democracy/
About-the-council/Budgetconsultation-2016-2017.aspx

Bydd ymgynghoriad mwyaf eleni
yn rhedeg o ganol mis Tachwedd
tan ddiwedd mis Ionawr 2018,
gan roi cyfle arbennig i chi i
gael dweud eich dweud.
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MAE
PRESENOLDEB
YN YR YSGOL
YN BWYSIG!

100%

95%

o dan

- yn bresennol ym mhob
gwers yn ystod y
flwyddyn academaidd.

- colli pythefnos
o addysg.

- colli mwy na 3 wythnos
o addysg.

Cynyddodd ysgolion uwchradd
Casnewydd y gyfradd
bresenoldeb yn y flwyddyn
academaidd ddiwethaf
a lleihau’r bwlch rhwng
Casnewydd a gweddill Cymru.

phresenoldeb 100 y cant bron
tair gwaith yn fwy tebygol
o gael pum tystysgrif TGAU
gradd A* i C o’u cymharu
â’r rhai sy’n colli oddeutu
20 y cant o’u gwersi.

Er bod hyn yn gam cadarnhaol,
mae llawer mwy i’w wneud o hyd
er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr
yn cael yr addysg orau bosibl.

Gall rhieni a gofalwyr gefnogi
presenoldeb rheolaidd a phrydlon
drwy wneud y canlynol

Canfu ymchwil gan yr Adran
Addysg fod disgyblion â

• cefnogi plant i gyrraedd yr
ysgol yn brydlon ac aros
yn yr ysgol bob dydd;

• sicrhau bod eu plant ond
yn colli’r ysgol am resymau
na ellir eu hosgoi neu sy’n
gyfiawn, megis salwch;

• osgoi gwyliau teuluol yn ystod
y tymor – os oes amgylchiadau
eithriadol, dylent gysylltu â’r
pennaeth cyn eu trefnu;

• rhoi gwybod i’r ysgol
bob amser ar fore
cyntaf absenoldeb a
rhoi’r rheswm;

• siarad â’r ysgol os ydynt yn
poeni y gallai eu plant fod
yn amharod i fynd i’r ysgol
am unrhyw reswm;

• rhoi rhif ffôn cyswllt i’r
ysgol fel y gall yr ysgol
gysylltu ar unrhyw adeg
yn ystod y diwrnod ysgol;

• mynd i nosweithiau rhieni,
cyfarfodydd ysgol eraill
a chael y wybodaeth
ddiweddaraf am yr ysgol;

92%

• sicrhau bod plant yn gwneud
cais am drwydded waith neu
drwydded adloniant os ydynt
yn ceisio cyflogaeth ranamser neu os gofynnwyd
iddynt berfformio mewn
cynhyrchiant y tu allan i’r ysgol.
Am fwy o wybodaeth, gweler
tudalennau ‘ysgolion ac addysg’
gwefan y cyngor a dilynwch
y dolenni i ‘Gwybodaeth
i rieni a myfyrwyr’.

LLEOEDD YSGOL GWNEWCH GAIS AR-LEIN
Mae ceisiadau ar-lein ar gyfer
lleoedd ysgol mewn dosbarth
derbyn ac mewn ysgol uwchradd
yn 2018 ar agor bellach.

yng Nghasnewydd ym mis Medi
2018 wneud cais cyn 12 Ionawr
2018. Caiff penderfyniadau eu
cyhoeddi ar 16 Ebrill 2018.

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer plant
sy’n dechrau ysgol uwchradd ym
mis Medi 2018 erbyn 30 Tachwedd
2017. Caiff penderfyniadau eu
cyhoeddi ar 1 Mawrth 2018.

Os hoffech i’ch plentyn fynd i ysgol Gatholig,
dylech wneud cais iddi’n uniongyrchol.

Dylai rhieni sydd angen lle mewn
dosbarth derbyn ar gyfer eu plant

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais
ar-lein, ewch i
www.newport.gov.uk/cy/SchoolsEducation/Schools/Apply-for-aPlace/Apply-for-a-Place.aspx

YSGOLION NEWYDD YN CROESAWU’R
DISGYBLION CYNTAF
Agorodd Ysgol Bryn Derw,
yr ysgol gyntaf yng Ngwent
yn benodol i ddisgyblion sydd
ag Anhwylder ar y Sbectrwm
Awtistig, ac Ysgol Gynradd
Parc Jiwbilî ym mis Medi.
Meddai Richard Drew, pennaeth
Ysgol Bryn Derw:
“Dylai Casnewydd ymfalchïo yn
y ffaith mai hwn yw’r awdurdod
lleol cyntaf yng Ngwent i gael y
fath gyfleuster. Cydnabu’r cyngor
ei bod yn bwysig i ddisgyblion
sydd ag anghenion cymhleth gael
lleoliad priodol a dyma’r hyn y
bydd yr ysgol yn ei roi iddynt.”

Dilynwch ni ar Twitter

Meddai’r Cynghorydd Debbie
Wilcox, Arweinydd Cyngor
Dinas Casnewydd;
“Dyma ddatblygiad penigamp i’r
ddinas a fydd yn darparu amgylchedd
hapus, diogel a ffyniannus i’w holl
ddisgyblion.”

“Mae’n fraint fawr cael agor ein
hamgylchedd dysgu newydd a
byddwn yn sicrhau ei bod yn ysgol
groesawgar a gofalgar lle bydd plant
yn cael eu meithrin a’u hysbrydoli
i gyrraedd eu potensial llawn.”
Meddai’r Cynghorydd Gail Giles,
Aelod Cabinet Cyngor Dinas
Casnewydd dros Addysg a Sgiliau:
“Fel cyngor, rydym yn ymrwymedig
i roi addysg o’r radd flaenaf yn yr
amgylchedd gorau posibl i bob disgybl.”

Meddai Catherine Kucia, pennaeth
Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî;
“Mae ysgol newydd bob amser yn
gyffrous, yn enwedig pan fo plant
ar ddechrau eu haddysg, ond mae
hyd yn oed yn fwy arbennig gan
mai nhw fydd y disgyblion cyntaf
mewn adeilad ysgol newydd.

CyngorDinasCasnewydd ...................................................................................................................................MATERION CASNEWYDD TACHWEDD 2017
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UCHELGEISIAU AR GYFER Y DDINAS
YN MYND RHAGDDYNT
Mae Casnewydd yn parhau i
ddenu buddsoddiad sylweddol
fel yr adlewyrchwyd mewn
cyhoeddiad diweddar am
gynigion ar gyfer ffatri
lled-ddargludydd uwchdechnoleg a fydd yn creu
miloedd o swyddi newydd.
Hefyd, cyhoeddodd
Prifysgol Caerdydd fod ei
Hacademi Meddalwedd
Genedlaethol yn ehangu.
Mae datblygiadau tai mawr wedi
cyfrannu at adeiladu’r nifer fwyaf
erioed o gartrefi newydd yn y
ddinas flwyddyn ar ôl blwyddyn.
Bu buddsoddiad enfawr yng nghanol
y ddinas er mwyn ei gwneud yn lle
mwy deniadol i fyw a gweithio
ynddo ac ymweld ag ef,

gan gynnwys cwblhau Friars
Walk yn llwyddiannus.
Meddai’r Cynghorydd Debbie Wilcox,
Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd:
“Nid Friars Walk oedd dechrau na
diwedd ein huchelgeisiau ar gyfer
Casnewydd. Er ei bod yn rhan bwysig o’r
jig-so adfywio, un darn yn unig ydyw.

“Rydym yn gwybod y gall llawer
mwy gael ei wneud, ac y caiff
ei wneud, o hyd a byddwn yn
sicrhau bod mwy o gynlluniau’n
dwyn ffrwyth yn y misoedd a’r
blynyddoedd i ddod. Cadwch
lygad aragor am newyddion!”

DIGWYDDIADAU

Mae llawer o bethau i’w gweld a’u
gwneud dros y misoedd nesaf yng
Nghasnewydd, gan gynnwys…
THEATR GLAN YR AFON
www.newportlive.co.uk/
riverfront

“Mae’r cyngor wedi arwain yr ymgyrch i
adfywio’r ddinas ers blynyddoedd lawer
ac rydym wedi dod yn fwyfwy arloesol
yn erbyn cefndir o doriadau cyllideb
difrifol drwy gydweithio â phartneriaid
yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat.

17 Tachwedd, 7.30pm

“Yn y ffordd hon, mae rhai o’r tirnodau
allweddol, megis hen Westy King’s a’r
Adeiladau Cenedlaethol, wedi
cael eu hadnewyddu drwy
raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn
Addewid Llywodraeth Cymru.

18 Tachwedd, 7.30pm

Bikeology
Mae Ned Boulting, newyddiadurwr,
cyflwynydd teledu ac awdur
poblogaidd, yn dychwelyd gyda’i
daith glodwiw drwy fyd Bikeology.

Beyond the Barricade
Yn ail-greu caneuon poblogaidd
sioeau cerdd y West End/Broadway
mewn ffordd ryfeddol a dilys.

Cyngorydd
Debbie Wilcox

18 Tachwedd, 7.45pm

HELPU
MASNACHWYR
ANNIBYNNOL
NEWYDD

Am yr ail flwyddyn yn olynol,
mae wedi rhoi cymorth ariannol
tuag at rent y flwyddyn gyntaf.
Un o’r masnachwyr a dderbyniodd
hyn yn ddiweddar yw Christine
Naluggwa sy’n rheoli’r salon
wigiau ac estyniadau gwallt Glossy
Locks yn Commercial Street.
Mae cwsmeriaid Ms Naluggwa yn
cynnwys menywod sydd wedi colli
eu gwallt yn dilyn triniaeth ar gyfer
canser ac mae’r gwaith o’u helpu
yn rhoi llawer o bleser iddi.
Mae wedi gweithio’n galed iawn
i drawsnewid y safle ac roedd yn
ddiolchgar am gymorth ymarferol ac
ariannol y cyngor.
“Roedd yn rhaid i mi wneud cymaint, a
gwnes i lawer o waith, ond mae wedi bod
yn werth yr ymdrech. Roedd cynrychiolydd
tîm busnes y cyngor mor gymwynasgar
ac roedd ganddo ddigon o amser i mi.”
Mae’r tîm gwasanaethau bu snes yn
helpu busnesau newydd, busnesau
sefydledig Casnewydd a busnesau
sydd am adleoli i’r ddinas.
Gall cynghorwyr medrus helpu i
ddod o hyd i safle addas, arwain
pobl drwy reoliadau sy’n ymwneud
â’r cyngor, eu helpu i gael cymorth
ariannol, a’u helpu i gael cyngor
arbenigol gan asiantaethau partner.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd
yn rhoi help llaw i fusnesau
yng nghanol y ddinas yn eu
blwyddyn gyntaf o fasnachu.
6

Am fwy o wybodaeth, ewch i
www.newport.gov.uk/cy/Business/
Business-home-page.aspx

GWASANAETH CWN Y CYNGOR YN ENNILL
GWOBR AUR
Mae Cartref Cŵn Dinas
Casnewydd, a g wasanaeth
rheoli cŵn y cyngor, wedi
ennill y wobr Ôl-troed Aur
Cŵn Strae am y bedwaredd
flwyddyn yn olynol.
Mae’r wobr yn rhan o gynllun
Ôl-troed Lles Anifeiliaid
Cymunedol 2017 yr RSPCA.
I ennill statws aur, bu’n rhaid i’r
tîm ddangos tystiolaeth o ystod
o wasanaethau, gan gynnwys:
• hyfforddiant trin cŵn, lles
cŵn ac ymddygiad cymwys ar
gyfer yr holl swyddogion sy’n
gyfrifol am gasglu cŵn strae;
• gweithdrefnau i drin cŵn strae sâl
neu sydd wedi’u hanafu mewn
modd effeithiol a thrugarog;
• darpariaeth y tu allan i oriau
ym Mhractis Milfeddygol
Summerhill, Casnewydd
• rhoi gwybodaeth i berchenogion
sy’n hawlio cŵn strae yn ôl
ynghylch sut i atal yr anifeiliaid
rhag mynd ar grwydr eto;
• polisi ailgartrefu clir ar gyfer
cytiau cŵn i sicrhau y caiff

yr holl gŵn sydd wedi’u
hailgartrefu eu hasesu –

Ellie Taylor: This Guy
Yn dilyn tymor yng Nŵyl Caerdedin
a thaith lwyddiannus yn 2016,
daw seren Live at the Apollo, Mock
the Week a The John Bishop Show ar
y BBC, 8 Out of 10 Cats ar Channel
4, a The Now Show ar BBC Radio 4
i gyflwyno sioe gomedi unigol newydd
y mae’n rhaid ei gweld.

o ran ymddygiad ac yn gorfforol
– i’w hadnabod, a sicrhau yr
archwilir hanes perchenogion
newydd posibl gyda chymorth ein
partneriaid Cyfeillion Cŵn Cymru.

22 Tachwedd, 7.45pm

• hybu microsglodynnu a/
neu ddulliau parhaol eraill o
ddangos manylion y cŵn;

GWLYPTIROEDD CASNEWYDD

• cynnig microsglodynnu i bob ci
strae cyn iddo gael ei anfon yn ôl at
ei berchenogion neu ei ailgartrefu;
• gwaith rhagweithiol rheolaidd
i annog pobl i gadw anifeiliaid
anwes mewn ffordd gyfrifol.
Meddai’r Cynghorydd Ray Truman,
Aelod y Cabinet dros Drwyddedu
a Rheoleiddio:
“Rwy’n falch iawn bod ymdrechion y
tîm wedi’u cydnabod unwaith eto a
hoffwn ddiolch i’n partner elusennol
Cyfeillion Cŵn Cymru, yr ydym yn
gweithio’n agos iawn gyda nhw.”

Little Wolf
Pan fydd bachgen bach yn diflannu,
mae Freddie a Rita yn gorfod wynebu
gwirionedd eu priodas.

www.rspb.org.uk

Dyddiadau amrywiol tan
29 Tachwedd
Soup and Starlings
Paratowch i synnu at ryfeddod
suad drudwyod yng Ngwlyptiroedd
Casnewydd. Mae’n dechrau rhwng
3.45pm a 4pm, gan ddibynnu ar
amser y machlud haul.
Mae’n hanfodol archebu lle.

8 Tachwedd, 10.30am
Bywyd Gwyllt yn y Gymraeg
Taith gerdded dywys yn edrych ar adar
yn Aber-wysg yn y bore wedi’i dilyn gan
yr adar yn Allteuryn yn y prynhawn.
Caiff ei chynnal yn Gymraeg ac mae’n
addas i ddechreuwyr a siaradwyr
Cymraeg rhugl.
DIGWYDDIADAU’R NADOLIG

Lleoliadau a dyddiadau
amrywiol
Ewch i newport.gov.uk/Christmas

Am fwy o newyddion, ewch i www.newport.gov.uk ...................................................................................................................................MATERION CASNEWYDD TACHWEDD 2017

