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CYNGOR CASNEWYDD
YN GWNEUD CAIS
I REOLI GORFODI PARCIO

Mae Cyngor Dinas
Casnewydd wedi
cyflwyno cais ffurfiol i
drosglwyddo pwerau
gorfodi parcio i
Lywodraeth Cymru.
Mae’n dilyn cadarnhad o
fwriad Heddlu Gwent i dynnu’n
ôl o orfodi parcio a phenderfyniad
y cyngor yw, ym mis Ionawr,
wneud cais am bwerau
gorfodi sifil yn y ddinas.

MATERION

CASNEWYDD

Gyda’r broses ddeddfwriaethol
yn debygol o gymryd hyd at
chwe mis, wedi’i chyfuno â chreu’r
gwasanaeth newydd o fewn y
cyngor, disgwylir i’r
cyngor ddechrau gorfodi
parcio sifil ar 1 Gorffennaf 2019.

Papur newydd swyddogol Cyngor Dinas Casnewydd

Dywedodd y Cynghorydd
Roger Jeavons, aelod cabinet
y cyngor dros strydlun:
“Gyda’r heddlu’n tynnu’n ôl o
orfodi a phreswylwyr a busnesau
ledled y ddinas yn mynegi
anfodlonrwydd parhaus o
ran y cynnydd mewn parcio
anghyfreithlon, mae cyflwyno
gorfodi parcio sifil yn cael ei
groesawu’n helaeth yn y ddinas.
“Dan y deddfau newydd hyn, bydd
y cyngor yn neilltuo 12 swyddog
gorfodi ledled y ddinas gyda’r
awdurdod i gyflwyno hysbysiadau
tâl cosb am dramgwyddau parcio.”
I gael rhagor o wybodaeth
gweler tudalen 4

PARATOWN AT
HWYL YR ŴYL

Wrth i dymor y Nadolig a’r
Flwyddyn Newydd nesáu mae
Cyngor Dinas Casnewydd yn
atgoffa trigolion o newidiadau
i rai gwasanaethau
hollbwysig dros yr ŵyl.
Bydd casgliadau gwastraff ac
ailgylchu ddiwrnod yn hwyrach na’r
arfer a bydd yr Orsaf Wybodaeth yn
Queensway a’r Ganolfan Ddinesig
ill dwy ar gau ar Noswyl Nadolig,
dydd Llun 24 Rhagfyr, gan ail-agor yn
ôl yr arfer ar ddydd Iau 27 Rhagfyr.
Os hoffech nodi dyddiadau casglu
i’ch ardal chi mewngofnodwch i

wefan y cyngor ac ewch i’r ddolen i
ddiwrnodau gwastraff ac ailgylchu yn
www.newport.gov.uk/
cy/Waste-Recycling/
Waste-Recycling.aspx
A chyn hynny bydd y cyngor
yn paratoi i roi cymorth i
ddigwyddiadau dros yr ŵyl ac
mae’n ariannu goleuadau Nadolig
blynyddol y Nadolig, gan addo
£30,000 i arddangosiadau eleni.
Caiff y digwyddiad cynnau’r
goleuadau, a drefnir gan Ardal
Gwella Busnes Casnewydd

Nawr mewn partneriaeth â
Friars Walk, Kingsway, Newport
City Radio a’r cyngor, ar
ddydd Sadwrn 17 Tachwedd
o hanner dydd tan 5.30pm.
Bydd y digwyddiad am ddim
yn cynnwys cerddoriaeth fyw
a gwesteion arbennig ar y
llwyfan wrth gyffordd Charles
Street a Commercial Street.
Bydd High Street ar gau rhwng
5pm dydd Gwener 16 Tachwedd
i hanner nos, nos Sadwrn 17
Tachwedd ac ar Commercial Street
o 6am i 9pm ar y dydd Sadwrn.

Bydd arddangosiad tân gwyllt
gan Friars Walk tua 5.30pm
pan gaiff y cyhoedd olygfa
wych o Sgwâr John Frost.
Mae digwyddiad Nadolig mis o
hyd yn cael ei gynnal gan AGB
Casnewydd Nawr sy’n chwilio
am 24 o fusnesau lleol i fod yn
rhan o ‘Galendr Adfent Byw’
i roi adloniant byw bob nos
o 1 Rhagfyr i 24 Rhagfyr.
Gall perfformiadau amrywio
o ganeuon, carolau, cerddoriaeth,
barddoniaeth, rhannau o lyfrau,

y celfyddydau creadigol,
nodiadau o hanes lleol neu lên
gwerin, sgetsys a dawns, oll ar
thema’r Nadolig. Caiff pob busnes
sy’n cymryd rhan ei ddigwyddiad
ei hun i’w redeg ac, megis
calendr adfent, ni chaiff
manylion y perfformiad eu
datgelu tan y diwrnod.
Dylai busnesau â diddordeb
gysylltu â rheolwr yr ADB
Kevin Ward ar
07824 472543 neu
kevin@kevinwardmedia.com
www.newport.gov.uk/christmas
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Oherwydd y gall mynd i’r
llyfrgell fod yn her i rai
plant, mae Llyfrgell Ganolog
Casnewydd yn cynnal sesiynau
sy’n deall awtistiaeth ar
drydydd dydd Llun y mis
rhwng 3.30pm a 5.30pm.
Mae’r llyfrgell ar gau i’r cyhoedd ar
ddydd Llun, sy’n golygu y gall plant
ddewis eu llyfrau mewn amgylchedd
tawel a diogel neu gallant ymuno
â sesiwn rhigymau a chrefft.
Mae ardal dawel o’r enw Y Cwtch
ar gael o hyd os oes angen.
Ewch i www.newport.gov.uk/
autismlibraries
neu e-bostiwch
lending.library@newport.gov.uk
gydag unrhyw gwestiynau ac fe
wnawn ein gorau i’ch helpu.

CASNEWYDD
HEB DWYLL

Ymgyrch barhaus y cyngor
yw Casnewydd Heb Dwyll i
sicrhau y gall cwsmeriaid a
siopwyr fod yn ffyddiog bod
safonau masnach yn gwarchod
eu buddiannau rhag peryglon
prynu nwyddau ffug.
Y nod yw i fasnachwyr nwyddau
brand go iawn y ddinas
ymuno â’r ymgyrch ac annog
preswylwyr a busnesau i adrodd
am unrhyw un y maen nhw’n
credu sy’n torri’r gyfraith.
Rhagor o wybodaeth am
Gasnewydd Heb Dwyll yma:
www.newport.gov.uk/fakefree

Dilynwch ni ar Facebook

ALLWCH CHI
WNEUD EICH
RHAN?

CYNNIG GOFAL PLANT AR WAITH
TRWY’R DDINAS

SESIYNAU’R
LLYFRGELL
SY’N DEALL
AWTISTIAETH

Mae Cynnig Gofal Plant
Cymru bellach ar waith
trwy Gasnewydd, yn dilyn
cynllun peilot llwyddiannus
mewn wyth ward.

“Mae hyn yn newyddion ardderchog
i Gasnewydd. Mae’r cyhoedd wedi
dangos diddordeb aruthrol yn y
cynllun ac mae hynny’n dangos bod
angen mawr am gynlluniau fel hyn.

Gall rhieni plant tair a phedair
blwydd oed yn y ddinas nawr
wneud cais am raglen a ariennir
gan Lywodraeth Cymru.

Rydyn ni’n falch bod Llywodraeth
Cymru wedi cydnabod ein staff
ardderchog, trefnus ac wedi ehangu’r
cynllun gwerthfawr hwn”.

I fod yn gymwys i gael y 30 awr
yr wythnos o addysg gynnar a
gofal plant ar gyfer plant tair a
phedair blwydd oed, mae’n rhaid
i rieni fyw yn y ddinas a bod yn
gyflogedig neu’n hunangyflogedig.

Dywedodd y Cynghorydd David
Mayer, aelod cabinet y Cyngor dros
y gymuned ac adnoddau:

Mae Llywodraeth Cymru wedi
ymrwymo i gynnig 30 awr o addysg
gynnar a gofal plant a ariennir gan y

I gael mwy o wybodaeth am y cynllun,
y meini prawf a sut i wneud cais, ewch
www.newport.gov.uk/childcare

Mae Casnewydd yn gwireddu
ei huchelgais i ddod yn hyb
digidol cenedlaethol.
Mae cysylltedd ffeibr llawn
a chyflym iawn a Wi-Fi cyhoeddus
am ddim eisoes o fudd i’r bobl
sy’n byw ac yn gweithio yng
Nghasnewydd ac yn ymweld â hi.
Y cam nesaf yw trydedd haen o
gysylltedd a fydd yn creu dinas glyfar
a chanddi rwydwaith
‘Y Rhyngrwyd Pethau’ (RhP).

llywodraeth i rieni sy’n gweithio gyda
phlant tair a phedair blwydd oed am
hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

BETH SY’N
NEWYDD I
GASNEWYDD
DDIGIDOL?

Mae’r strategaeth ddigidol ar
gyfer Cyngor Dinas Casnewydd
eisoes wedi trawsnewid rhai o’r
gwasanaethau mae’n eu darparu.
Mae’r gwaith peilota o ran rheoli
ansawdd aer, amddiffynfeydd
llifogydd a chasgliadau gwastraff
eisoes wedi dangos potensial y
mentrau hyn, ond mae goblygiadau
ehangach i ddyfodol economaidd
Casnewydd. Bydd y cyngor yn
adeiladu ar y craidd hwn i gyflawni
datblygiadau na-feddyliwydamdanynt-eto mewn technoleg
ac a fydd o fudd i fusnesau a
bywyd cyhoeddus yn y ddinas.
Mae Prifysgol De Cymru a
Llywodraeth Cymru eisoes wedi
cyfuno eu hymdrechion i lansio
project arloesol i helpu i fynd i’r
afael â diffyg sgiliau diogelwch
ar lein a datblygu cenhedlaeth
nesaf arbenigwyr diogelwch ar
lein. Mae’r Academi Diogelwch
Ar Lein Genedlaethol, y gyntaf
o’i math yng Nghymru ac yn brif
fenter Brydeinig, ar Gampws
Dinas Casnewydd Prifysgol De
Cymru ac mae’n cynnig BSc (Anrh)
Diogelwch Ar Lein Cymhwysol.
Mae’r project yn dod â myfyrwyr
a’r diwydiant ynghyd er mwyn
darganfod datrysiadau i broblemau
ar lein. Mae’n cynnwys myfyrwyr
yn gweithio ochr yn ochr â
chwmni arloesi digidol Cymreig
Innovation Point a phrif grwpiau
yn y diwydiant, yn cynnwys

Mae Cronfa Dreftadaeth y
Loteri wedi rhoi caniatâd
i gychwyn gwaith ar wella
cyfleusterau’r Bont Gludo.
Ond mae angen eich cymorth
eto ar yr ymgyrch i achub
y strwythur eiconig.
Mae Cyfeillion Pont Gludo
Casnewydd wedi codi tua £5,000 ac
roedd tudalen Justgiving y bont wedi
cyrraedd £1,600 wrth fynd i’r wasg.
Petai pawb yn rhoi £1, gallai’r
Cyngor gyrraedd ei darged o
£30,000 yn fuan iawn. Ewch i
www.justgiving.com/
crowdfunding/
newporttransporterbridge1

BUSNESAU
CASNEWYDD YN
ENNILL
GWOBRAU
Gwobrau Gwnaed yng
Nghymru Insider yn
dathlu’r gorau yn sector
gweithgynhyrchu Cymru.
Roedd enillwyr 2018 o
Gasnewydd yn cynnwys:
SPTS Technologies – darparwyr
datrysiadau prosesu haenau
blaengar - Gwneuthurwr y
Flwyddyn (dros £25m)

Airbus, General Dynamics
UK, Alert Logic, Information
Assurance, QinetiQ, Silcox
Information Security, Westgate
Cyber, Wolfberry a Chlwstwr
Diogelwch Ar Lein De Cymru.
I’r diwydiant, mae’n cynnig
mynediad uniongyrchol at gronfa
o raddedigion sydd wedi eu
hyfforddi at y safonau uchaf ac y
mae ganddynt ddealltwriaeth glir o
fygythiadau ar lein; i fyfyrwyr, mae’n
cynnig y cyfleoedd gorau iddynt
gael swydd wrth adael y brifysgol.
Yn ogystal â hyn, mae Casnewydd
yn gartref i academi feddalwedd
gyntaf y DU, yn creu datblygwyr
â sgiliau diwydiant perthnasol;
Sefydliad Alacrity UK, sy’n mentora
entrepreneuriaid uwchdechnoleg;

TESTIA, sy’n hyfforddi peirianwyr
crefftus ar gyfer y diwydiant
awyrofod, a’r Pwynt Arloesi,
sy’n cynnig i fusnesau technoleg
cychwynnol arbenigedd,
cysylltiadau, gwybodaeth am y
farchnad a gwybodaeth fanwl am
arian sydd ar gael ar gyfer arloesi.
Mae bron £40m eisoes wedi ei
fuddsoddi i sefydlu ffatri lledddargludyddion cyfansawdd
IQE yng Nghasnewydd, gyda
Bargen Ddinesig Dinas Ranbarth
Caerdydd yn ceisio creu clwstwr
lled-ddargludyddion cyntaf
y byd yng Nghasnewydd.
Dan gynigion diweddar gan y
cyngor, gallai Casnewydd hefyd
ddod yr Ardal Gwella Busnes
‘digidol’ cyntaf yn y DU.

Industrial Automation and Control
(IAC) - - un o integreiddwyr
systemau rheoli diwydiannol
arweiniol y DU - dwy wobr.
Aeth Gwobr Prentisiaeth/Cynllun
Hyfforddi Gweithgynhyrchu
a Gwobr Prentis y Flwyddyn
i George Harvey o IAC.
Cyflwynwyd y Wobr Cydweithio
i’r Ganolfan Lled-ddargludyddion
Cyfansawdd (gyda’i phartneriaid,
IQE, SPTS, Microsemi, Newport
Wafer Fab, Prifysgol Caerdydd,
Prifysgol Abertawe, Catapwlt
Rhaglenni Lled-ddargludyddion
Cyfansawdd, Bargen Ddinesig
Dinas Ranbarth Caerdydd
a Llywodraeth Cymru).
Llongyfarchiadau i bawb!
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CYNLLUN
TRWYDDEDU
YCHWANEGOL TAI
AMLFEDDIANNAETH

MATERION
CASNEWYDD DWEUD EICH
DWEUD

MOSÄIG Y
RHYFEL MAWR

Mae Cyngor Dinas Casnewydd
yn adolygu ei Gynllun
Trwyddedu Ychwanegol ar
gyfer Tai Amlfeddiannaeth i
weld a ddylid ei ymestyn am 5
mlynedd o fis Mehefin 2019.

Pa ffordd yw’r orau gennych
i gysylltu â’r Cyngor?
Er enghraifft, fyddai’n well
gennych chi wneud cais, adrodd
a thalu am wasanaethau’r
cyngor ar-lein trwy wefan
neu app, dros y ffôn, drwy
e-bost neu mewn person?

Mae’n rhaid i eiddo preifat ar
rent gael trwydded os oes tri neu
fwy o bobl nad ydynt yn perthyn
i’w gilydd yn ffurfio mwy na
dwy aelwyd yn yr un adeilad.
Nod y Cynllun Trwyddedu
Ychwanegol yw sicrhau bod Tai
Amlfeddiannaeth yn bodloni safonau
cyfreithiol a’u bod yn cael eu
rheoli’n briodol i amddiffyn iechyd,
diogelwch a lles y bobl sy’n byw yno.
Darllenwch fwy am drwyddedau
tai amlfeddiannaeth yn
www.casnewydd.gov.uk/
taiamlfeddiannaeth
a chymerwch ran yn yr
ymgynghoriad drwy gwblhau’r
holiadur ar-lein. Os hoffech dderbyn
holiadur ar bapur ffoniwch
01633 656656 gan ofyn am
iechyd yr amgylchedd tai,
neu e-bostiwch
hmo@newport.gov.uk

ASKSARA

Caiff mosäig sy’n coffáu rôl
menywod Casnewydd yn
ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ei
agor yn swyddogol Ddydd
Sadwrn 17 Tachwedd.
Mae Cyngor Dinas Casnewydd
wedi gwneud cais llwyddiannus
am Gyllid gan Gronfa Dreftadaeth
y Loteri (CDL) i greu mosäig
coffa i nodi canmlwyddiant
diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.
Bydd y mosäig yn canolbwyntio
ar rôl newidiol menywod
Casnewydd yn ystod y rhyfel,
ac yn benodol ar saith o fenywod
o Gasnewydd a fu farw wrth
gyfrannu i’r ymdrech ryfel.

Gwnaeth y llyfr ‘Every Woman
Remembered – Daughters of
Newport in the Great War’,
gan yr awdures leol Sylvia
Mason, roi’r wybodaeth am y
menywod hyn, nifer ohonynt
wedi cael eu bedyddio ac wedi
priodi yn Eglwys Sant Paul.
Pan daeth St. Paul’s yn ysbyty’r
Groes Goch dros dro yn
ystod y rhyfel, bu rhai o’r
menywod yn gofalu am y rhai
sâl a’r rhai wedi anafu yno.
Dyluniwyd y mosäig gan yr arlunydd
lleol Stephanie Roberts i gofio
am y menywod a fu farw ac i
bortreadu eu rhinweddau o ran

meithrin a magu, mewn nifer o
rolau yr ymgymerodd menywod
â nhw yn ystod y rhyfel.
Gweithiodd Stephanie gyda
grŵpiau ieuenctid lleol i greu’r
mosäig, a chaiff y darn diweddaraf
o gelf gyhoeddus ei agor yn
swyddogol am 12.30pm, ddydd
Sadwrn, 17 Tachwedd yn Rhodfa
St. Paul’s, Commercial Street.
Bydd arddangosfa rhwng
2 a 12 Tachwedd yng nghaffi
siop Asda Pillgwenlli, rhwng
13 a 19 Tachwedd yn Amgueddfa
ac Oriel Casnewydd a rhwng
20 a 30 Tachwedd yn
Theatr Glan yr Afon.

NEWYDDION AM GYNLLUN MANNAU
PARCIO I BOBL ANABL
Offeryn asesu ar-lein am ddim
yw AskSARA sy’n awgrymu
nwyddau defnyddiol i helpu
pobl i fyw’n annibynnol gartref.
Yn seiliedig ar y wybodaeth a rowch
chi, bydd AskSARA yn awgrymu
pethau i wneud bywyd bob dydd
yn haws, manylion nwyddau allai
fod o gymorth a chysylltiadau am
ragor o gyngor os oes angen.
Ewch i
www.newport.gov.uk/asksara
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Mae Cyngor Dinas
Casnewydd wedi
mabwysiadu polisi
newydd i sicrhau y caiff
y nifer cyfyngedig o
fannau parcio i bobl anabl
mewn strydoedd preswyl
eu dyrannu’n deg.
Dim ond y rhai yr ymddengys y
maent yn bodloni’r meini prawf
cyntaf rhwng mis Tachwedd a mis
Ionawr a gaiff wneud ceisiadau.

Rhoddir blaenoriaeth ar sail lefel
yr angen yn hytrach na’r cyntaf i’r
felin. Bydd pobl yn derbyn llythyr
yn dweud a fuont yn llwyddiannus
ai peidio ac nid oes proses apelio.

Os bodlonir pob maen prawf,
gosodir y mannau parcio yn ystod
y fl wyddyn ariannol - rhwng
mis Ebrill a diwedd mis Mawrth
- sy’n dilyn cyfl wyno’r cais.

Mae’r holl geisiadau llwyddiannus
yn dibynnu at gadarnhad y
bydd arian ar gael ym mis
Ebrill ac asesiad i sicrhau
bod y safle’n addas. Mae’n
rhaid gwneud gorchymyn
rheoleiddio traffig hefyd.

Caiff ceisiadau i ddiddymu mannau
parcio i bobl anabl eu hystyried ar
un adeg â’r ceisiadau ar gyfer eu
gosod. Mae’n rhaid i’r bobl sy’n
gwneud y cais fod yn byw yn yr
eiddo y mae’r man parcio i bobl
anabl wedi’i farcio ar ei gyfer.

Helpwch ni i bennu sut y rhoddir
gwasanaethau a gwybodaeth y cyngor
wrth gwblhau’r arolwg ar-lein yn
http://www.newport.gov.uk/
cy/Council-Democracy/
Consultations/
Consultations.aspx

GWNEUD CAIS
AM LE YSGOL

Gall plant ddechrau’r ysgol
y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd
yn bedair oed. Gwnewch
gais ar-lein am le mewn
dosbarth derbyn ym mis
Medi 2019 rhwng 5 Tachwedd
2018 a 14 Ionawr 2019.
Cyhoeddir penderfyniadau
ar 16 Ebrill 2019.
Mae plant yn trosglwyddo o ysgol
gynradd i ysgol uwchradd
(Blwyddyn 7) ar ddechrau’r
flwyddyn ysgol pan fyddant yn dathlu
eu pen-blwydd yn 12 oed. Gallwch
wneud cais ar-lein am le mewn ysgol
uwchradd ym mis Medi 2019 tan
30 Tachwedd 2018. Cyhoeddir y
penderfyniadau ar 1 Mawrth 2019.
Darllenwch fwy a gwneud cais
ar-lein yn
www.newport.gov.uk/
cy/Schools-Education/
Schools/Apply-for-a-Place/
Apply-for-a-Place.aspx
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PWY SY’N GYFRIFOL
AM BARCIO
ANGHYFREITHLON
YNG
NGHASNEWYDD?

CEFNOGAETH I
ADDYSG GYMRAEG
AC YSGOL
GYMRAEG NEWYDD
Mae Cynllun Strategol Cymraeg
mewn Addysg (WESP) Cyngor
Dinas Casnewydd wedi cael
ei gymeradwyo’n swyddogol
gan Lywodraeth Cymru.
Mae’r cynllun yn nodi sut caiff
addysg Gymraeg yn y ddinas
ei datblygu ac mae’n cysylltu â
Strategaeth Gymraeg gyffredinol
y Cyngor dros bum mlynedd.

Dywedodd Arweinydd Cyngor
Dinas Casnewydd, y Cynghorydd
Debbie Wilcox:
“Rydyn ni wedi dangos ymrwymiad
clir i’r Gymraeg fel Cyngor ac
rwyf wrth fy modd ein bod
bellach wedi cael sêl bendith
Llywodraeth Cymru yn swyddogol.
“Mae’r cynllun yn cynnwys cynnig
i agor pedwaredd ysgol gynradd
Gymraeg yng Nghasnewydd, ac rydyn
ni’n falch iawn bod Llywodraeth
Cymru wedi gallu cefnogi’r ysgol
hon drwy arian cyfalaf – mae’n
hwb go iawn i’r ddinas.”
Yn amodol ar ddyrannu’r cyllid
yn swyddogol, y bwriad yw
agor egin ysgol ym mis Medi

CASGLIADAU GWASTRAFF GWYRDD
YN DOD I BEN 30 TACHWEDD

I’r rhai sydd am sicrhau
bod eu gerddi’n barod
am y gaeaf sylwch
y bydd y casgliadau
gwastraff gwyrdd olaf
yn digwydd yn ystod
y pythefnos sy’n
arwain at ddydd
Gwener 30 Tachwedd.
4

Bydd y casgliadau’n cychwyn
eto yr wythnos sy’n cychwyn
ddydd Llun 4 Mawrth 2019.
Gallwch fynd â gwastraff gardd i’n
Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref
ar Docks Way, sydd ar agor o 7.30am4pm dydd Llun i ddydd Gwener a 9am4.30pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.

Cyngor Dinas Casnewydd
fydd yn gyfrifol am orfodi
parcio sifil (GPS) o’r
flwyddyn nesaf yn hytrach
na Heddlu Gwent, pan
fydd Llywodraeth Cymru’n
cymeradwyo’r rheoliadau

disgwyl i’r cyngor ymgymryd
â’r cyfrifoldeb yr haf nesaf.
Nes i’r ddeddfwriaeth swyddogol
gael ei chymeradwyo, mae
problem parcio anghyfreithlon yn
gyfrifoldeb i Heddlu Gwent o hyd.

Penderfynwyd ymgymryd â
phwerau gorfodi parcio oherwydd
pryderon gan y cyhoedd am barcio
anghyfreithlon yn y ddinas. Roedd
Heddlu Gwent hefyd wedi dweud eu
bod yn cymryd cam yn ôl o ymarfer
y pwerau hyn o fis Rhagfyr 2018.

Ym mis Ionawr eleni, cytunodd y
cyngor llawn i weithredu cynigion
i fynd i’r afael â phroblem gyrwyr
anghyfrifol sy’n anwybyddu
rheoliadau traffig ac sy’n parcio’n
anghyfreithlon yn y ddinas.

Mae’n ymddangos bod dryswch
wedi bod ymhlith y cyhoedd,
sydd wedi beirniadu’r cyngor
am beidio gweithredu ynglŷn
a’r broblem gynyddol hon.

Mae Deddf Rheoli Traffig 2004
yn rhoi’r gallu i awdurdodau lleol
fabwysiadu grymoedd gorfodi
parcio, ond gall gymryd rhwng 18
mis a dwy flynedd i’w weithredu.

Dylid cyfeirio cwynion am yrwyr
anghyfreithlon neu anghyfrifol at
yr heddlu hyd nes i’r cyngor gael
y pwerau cyfreithiol i weithredu.

Yn y cyfamser, mae Heddlu Gwent
wedi ymrwymo i barhau i orfodi
parcio nes i GPS ddechrau yng
Nghasnewydd yn swyddogol.

Mae’r broses o wneud hyn yn
eithaf hir, ond fel yr adroddwyd
ar y dudalen flaen, mae

2020. Nid yw lleoliad yr ysgol
wedi cael ei gadarnhau eto.
Yna byddai’r ysgol newydd yn
cael ei datblygu fel ysgol gynradd
gyda dau ddosbarth mynediad,
ac yn cynyddu nifer y lleoedd
addysg gynradd Gymraeg ar
draws y ddinas o 50 y cant.
Dywedodd Aelod Cabinet
dros Addysg a Sgiliau
Cyngor Dinas Casnewydd, y
Cynghorydd Gail Giles:
“Mae hwn yn gam cadarnhaol i
addysg yng Nghasnewydd a bydd,
wrth gwrs, yn cefnogi uchelgais
Llywodraeth Cymru i sicrhau miliwn
o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.”

AIL-ENWI
FELODROM I
ANRHYDEDDU
ENILLYDD
TOUR DE FRANCE

Dywedodd Eluned Morgan,
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu
Gydol Oes: “Rwy’n falch iawn ein
bod wedi cael canlyniad boddhaol
yng Nghasnewydd. Hoffwn ddiolch i’r
Cyngor am ei barodrwydd i weithio
mewn partneriaeth ac edrychaf ymlaen
at weld y cynllun gweithredu’n llwyddo”.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i
www.newport.gov.uk

Yr Arweinydd, Cyng Cllr Debbie Wilcox

Ar ôl i’r torfeydd ei groesawu
yn strydoedd Casnewydd
yn Nhaith Prydain, roedd
apwyntiad pwysig arall gan
y Cymro Geraint Thomas.
Datgelodd yn swyddogol enw
newydd Felodrom Cenedlaethol
Geraint Thomas Cymru
ym Mhentref Chwaraeon
Rhyngwladol Casnewydd.
Gwnaeth y Cynghorydd Debbie
Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas
Casnewydd, groesawu’n swyddogol y
beiciwr elît i’r Felodrom a weithredir
gan ymddiriedolaeth hamdden
Casnewydd Fyw ar ran y cyngor:
“Mae ail-enwi’r Felodrom ar ôl
Geraint yn deyrnged addas i’r arwr

chwaraeon o Gymru sydd wedi
cyflawni cymaint yn ei faes ac
sy’n esiampl gwych i bobl ifanc.
Gwyliodd Geraint wrth i ddelwedd
enfawr ohono gael ei datgelu o flaen
gwesteion gwadd, a disgrifiodd yr
ail-enwi fel “anrhyfedd o’r mwyaf ”.
Gobeithiodd y byddai’r “ail-enwi’n
ysbrydoli plant i feicio - nid yn unig
yn gystadleuol - ond i’w fwynhau a
manteisio ar y buddion iechyd.
Os gall mwy a mwy o bobl
fwynhau’r Felodrom, ac yn mwynhau
beicio, bydd hynny’n wych.”
I ddysgu mwy am feicio yn Felodrom
Cenedlaethol Geraint Thomas
Cymru, ewch i newportlive.co.uk
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LLWYDDIANT
GŴYL FWYD
Mae cynlluniau ar droed
eisoes i gynnal Gŵyl Fwyd a
Diod arall y flwyddyn nesaf.
Eleni denodd yr Ŵyl filoedd
o bobl i ganol y ddinas.
Dywedodd Arweinydd Cyngor
Dinas Casnewydd, y Cynghorydd
Debbie Wilcox ei bod wrth ei bodd â
llwyddiant y digwyddiad.
“Roedd yn ddiwrnod gwych a diolch i
bawb a ddaeth i wneud e’n ddiwrnod i’w
gofio, ac i’r holl bobl hynny a weithiodd
mor galed y tu ôl i’r llenni i sicrhau bod
pawb yn gallu mwynhau eu hunain.
“Roedd y digwyddiad cyfan, er
gwaethaf y glaw yn gynharach
yn y dydd, wedi taro deuddeg,”
meddai’r Cynghorydd Wilcox.

MENTER TWYLL
CENEDLAETHOL
Ymarferiad paru data yw’r
Fenter Twyll Cenedlaethol,
sy’n helpu i ddarganfod
taliadau anghywir a
thwyllodrus o’r pwrs
cyhoeddus ledled y DU.
Mae disgwyl i Gasnewydd, ynghyd
â chynghorau eraill, gymryd
rhan yn yr ymarferiad hwn, o
dan Ran 3A Deddf Archwilio
Cyhoeddus (Cymru) 2004.
Bydd y cyngor yn rhannu
gwybodaeth o’r cronfeydd data
canlynol gydag Archwilydd
Cyffredinol Cymru a chyrff

eraill sy’n gyfrifol am archwilio
a gweinyddu cronfeydd
cyhoeddus at y dibenion hyn.
- Cyflogres
- Credydwyr masnach
- Yswiriannau
- Trigolion cartrefi gofal preifat
a gefnogir
- Rhestrau aros am dai
- Y Dreth Gyngor
- Cynllun gostwng y Dreth Cyngor
- Trwyddedau parcio trigolion
- Bathodynnau glas
- Tocynnau teithio consesiynol
- Trwyddedau - masnachwr
marchnad, gyrrwr tacsi ac
alcohol personol
- Cyllidebau personol
(Taliadau Uniongyrchol)
Am ragor o wybodaeth ewch i
www.casnewydd.gov.uk/cyllid
neu cysylltwch â’r Prif
Archwilydd Mewnol ar
01633 656656

CYSYLLTU POBL Â’U CYMUNEDAU
Bob blwyddyn, mae gwasanaeth
cysylltu cymunedol Cyngor
Dinas Casnewydd yn helpu
cannoedd o bobl i frwydro
unigedd ac allgau cymdeithasol.
Mae’r cysylltwyr yn gallu dod â phobl
i gyswllt â grwpiau lleol a’u helpu i
ddod o hyd i weithgareddau addas.
Yn ogystal â rhoi cyngor ar y ffôn
neu ymweld â phobl, maen nhw
hefyd yn mynychu digwyddiadau lleol
ac yn trefnu eu sesiynau eu hunain,
yn arbennig yn ystod ymgyrchoedd
cenedlaethol fel Wythnos Gofalwyr.
Mae cysylltwyr hefyd yn gweithio
gyda phartneriaid ar gynlluniau fel
gwasanaeth newydd i’r rhai hynny
ag anableddau dysgu, My Mates; y

project My Generation gyda Mind
ac Age Cymru yng Nghasnewydd
oedd yn ymwneud â materion
iechyd meddwl ymhlith pobl hŷn;
cynllun Men in Sheds y Clwb Rotari,
a gweithio gyda chyn-filwyr i sefydlu
grŵp cymdeithasol yn y ddinas.
Mae’r tîm hefyd wedi creu cyfeirlyfr
cymunedol gyda manylion grwpiau,
gweithgareddau a mudiadau.
I lawrlwytho’r cyfeirlyfr neu i gael
gwybod mwy am y cysylltwyr
cymunedol ewch i
www.newport.gov.uk/
communityconnectors
neu i gysylltu â’r tîm e-bostiwch
community.connectors@
newport.gov.uk
neu ffoniwch 01633 235650

PLANT YN ELWA
AR GYLLID
O £1.2 MILIWN

Mae Cyngor Dinas Casnewydd
yn bwriadu adfywio cartref
seibiant i blant ag anghenion
arbennig a chreu cartrefi
preswyl newydd i blant.
Fis diwethaf, cytunodd panel rhanbarthol
y dylai’r cyngor gael £1.2 miliwn o’r
Gronfa Gofal Integredig (CGI), ar
gyfer projectau yng Nghasnewydd,
yn amodol ar gymeradwyaeth
ffurfiol gan Lywodraeth Cymru.

POLISI
TEITHWYR

Bydd yr arian yn rhannol yn cael
ei ddefnyddio i ailfodelu
Oaklands, cartref seibiant
i blant yn Nhŷ-du i gynnig
cyfleusterau gwell a’i wneud
yn addas ar gyfer y dyfodol.
Gobeithir hefyd y bydd llety
arbenigol newydd yn y ddinas i rai
plant sydd ar hyn o bryd yn byw y
tu allan i Gasnewydd, weithiau’n
bell iawn o’u teuluoedd.

Os yw teithwyr yn sefydlu
gwersylloedd anghyfreithlon
yn ein dinas, mae’n rhaid i
Gyngor Dinas Casnewydd
ddilyn canllawiau Llywodraeth
Cymru ynglŷn â sut allwn
eu troi allan yn gyfreithlon.
WEr bod y cyngor yn cydnabod ac
yn deall rhwystredigaeth y cyhoedd

Dilynwch ni ar Twitter

Bydd y cyllid CGI yn cael ei
ddefnyddio i greu un cartref a
chynnal astudiaeth o ddichonoldeb
ar eiddo arall allai fod yn
addas ar gyfer cartref arall.
Dywedodd y Cynghorydd Paul
Cockeram, Aelod Cabinet y
Cyngor dros Wasanaethau
Cymdeithasol:
“Mae llawer o deuluoedd sy’n
defnyddio’r gwasanaeth Oaklands

dros safleoedd o’r fath, mae’n
rhaid i’r cyngor asesu’r sefyllfa a
chynnwys partneriaid eraill cyn
penderfynu ar unrhyw gamau.
Mae Sipsiwn a Theithwyr yn
grŵp ethnig cydnabyddedig sy’n
golygu bod gan y cyngor nifer o
ddyletswyddau cyfreithiol tuag
atynt dan y Ddeddf Cydraddoldeb,

yn ei ystyried yn rhaff achub, ond
mae hefyd yn bwysig bod y plant yn
cael profiad ardderchog yn ystod eu
hamser yno. Bydd yr adfywiad yn
gwella’r cyfleusterau ac yn sicrhau
ei fod yn addas ar gyfer y dyfodol.
“Rydym hefyd yn bwriadu agor
tri chartref preswyl newydd
i blant sy’n gorfod byw y tu
allan i’r ddinas mewn llety sy’n
bodloni ystod o anghenion.

y Ddeddf Tai a’r Ddeddf Plant.
Yn ogystal, mae’n rhaid i’r cyngor
gydymffurfio â Deddf Hawliau
Dynol ac yn benodol, parchu
eu hawl i gael bywyd teuluol.
Fodd bynnag, os yw’r gwersyll ar
safle sensitif - parc, ger ysgol, tai neu
adeiladau cyhoeddus eraill ac ati -

“Maer gyrru plant i ffwrdd
o Gasnewydd, yn aml i ddarparwyr
preifat, yn gallu bod yn ddrud
iawn ond yn bwysicach na hynny,
nid oes gennym yr un rheolaeth
dros safonau gofal ac efallai
na fydd er eu budd nhw i fynd
â nhw mor bell i ffwrdd o’u
hanwyliaid. Drwy ddod â nhw
yn ôl i’r ddinas, gallwn sicrhau
eu bod nhw’n derbyn y gofal
gorau posibl yn eu dinas.”

a/neu os yw’r teuluoedd
yn achosi niwsans neu niwed,
bydd y cyngor yn ceisio eu troi
allan. Bydd hyn yn cynnwys
cymryd camau drwy’r llysoedd
i sicrhau eu bod yn
cael eu troi allan.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch
i www.newport.gov.uk
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HER CYLLIDEB CASNEWYDD

DIGWYDDIADAU

Mae Cyngor Dinas Casnewydd
wedi rhybuddio bod
gwasanaethau rheng flaen
mewn perygl enfawr gan y
rhagwelir bod gan y Cyngor
fwlch o £15 miliwn yng
nghyllideb y flwyddyn nesaf.

THEATR GLAN YR AFON
Ymhlith yr heriau
cynyddol y mae’r cyngor
yn eu hwynebu mae:

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.
Ei gyllideb ar gyfer eleni
ar gyfer gwariant o ddydd
i ddydd ar wasanaeth –
nid projectau unigol neu
gyfalaf – yw £275 miliwn.
Dywedodd Arweinydd Cyngor
Dinas Casnewydd, y Cynghorydd
Debbie Wilcox:
“Er bod toriadau wedi’u gwneud ar
draws y sector cyhoeddus nid oes
amheuaeth bod Llywodraeth Leol
wedi derbyn y toriadau trymaf er
gwaethaf y ffaith bod y pwysau a’r
galw rydym yn eu hwynebu yn parhau
i dyfu - ac nad ydynt yn dangos
unrhyw arwydd o leihau yn y dyfodol.
“Yn y cyfamser, mae’r cyllid a
dderbyniwn wedi aros fwy neu
lai yr un peth ac mae hynny’n
golygu’r bwlch rhwng yr arian
a gawn a’r hyn y mae’n rhaid i
ni ei wario yn mynd yn fwy.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd
yn cynllunio ar gyfer gwariant y
bedair blynedd nesaf ar gannoedd o
wasanaethau y mae’n eu cyflawni yn
erbyn galw cynyddol a
chyllid nad yw’n cynyddu.

“Dydyn ni ddim yn aros o gwmpas
am yr arian i gael ei ollwng yn ein
col. Rydym wedi gwneud arbedion
ariannol ac effeithlonrwydd
sylweddol. Rydym yn gwneud
popeth o ran ein gallu i weithio
ar y cyd ac yn arloesol gyda
chynghorau eraill, gyda mudiadau
gwirfoddol a gyda’r sector preifat.
“Rydym 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 ynddo, a thrwy hynny
ddenu cyflogwyr a chreu swyddi.”
6

Mae’r cyngor wedi cymryd camau
sylweddol fel bod modd iddo barhau
i ddarparu gwasanaethau rhengflaen tra bod trethdalwyr y ddinas
yn elwa ar rai o filiau isaf Cymru.

01633 656656
www.newportlive.co.uk/riverfront

24 Tachwedd 7.30pm
Sun Records: Y Cyngerdd
Man geni Rock’n’Roll - sioe gyngerdd
swyddogol Sun Records.

24 Tachwedd 7.45pm
The Humours of Bandon
Bydd Annie, sy’n 16 oed, yn mynd â ni
drwy’r llwyddiannau a’r siomedigaethau
amrywiol o’i bywyd Dawnsio Gwyddelig.

4 Rhagfyr – 6 Ionawr
Y Dywysoges Hir Ei Chwsg
Mae panto eleni yn cynnig dwyawr
yn llawn canu, dawnsio, drama a
hwyl i’r holl deulu!

Poblogaeth sy’n heneiddio, sy’n fwy
dibynnol ar ofal, sydd angen rhagor
o gymorth cymhleth a drud i helpu
pobl i aros yn eu tai eu hunain.
Mae costau darparu pecynnau gofal
wedi codi o £33 miliwn yn 2015/16 i’r
hyn a ragwelwyd eleni sef £39 miliwn.

ORIEL AC AMGUEDDFA
CASNEWYDD
Dros y pum mlynedd ddiwethaf,
mae’r Cyngor wedi arbed
cyfanswm o £45 miliwn.

01633 656656

www.newport.gov.uk/heritage
13 Tachwedd 7pm
Sgwrs: Siartaeth - Diweddariad
Sgwrs gan Les James, golygydd y
Chartism Magazine.

30 Tachwedd 3pm
Teithiau’r Storfa Gelf

Yn 2019/20 mae’r cyngor yn
wynebu diffyg o dros £15 miliwn
i ariannu’r un lefel o wasanaethau.

“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 a, faint bynnag nad
ydym am ei wneud, bydd yn rhaid
i ni ystyried ei godi’n sylweddol.
Casnewydd sydd â’r dreth gyngor
isaf ond un yng Nghymru.

Fel cynghorau ledled y ddinas, mae
Casnewydd wedi bod yn teimlo
effaith llymder a chyllidebau sy’n
lleihau ers sawl blwyddyn.

Ewch y tu ôl i’r llenni yn yr
amgueddfa a’r oriel.
Rhaid cadw lle.
Ers 2015/16, mae cynnydd o 108%
yn nifer y plant sydd â lleoliadau gofal
y tu allan i Gasnewydd a chynnydd
o 72% yn nifer y plant sydd mewn
trefniadau maethu annibynnol.

Mae gweithlu’r cyngor wedi
lleihau gan bron chwarter from
dros y pum mlynedd ddiwethaf.
Er hyn, mae’n debygol
y bydd angen gwneud mwy
o arbedion yn y dyfodol.

Mae mwy na thri chwarter (77 y
cant) o gyllideb y cyngor yn cael ei
ariannu gan Lywodraeth Cymru.
Mae’n rhaid i’r bwlch gael ei
ariannu gan y dreth gyngor.
Ar gyfer pob canran o doriad
yn grant Llywodraeth Cymru,
byddai’n rhaid i’r dreth gyngor
gynyddu gan bedwar y cant i
gynnal yr un lefelau o wariant.

Mae 50 o ddisgyblion yn fwy na thair
blynedd yn ôl, 191 o ddisgyblion yn fwy
gydag anghenion dysgu ychwanegol a
thair o ysgolion ychwanegol i’w rhedeg.

Cynigion cyllidebol
Y mis nesaf, bydd y Cyngor yn
cyhoeddi ei gynigion cyllidebol
ar gyfer 2019/20 yn rhan o’i
ymgynghoriad cyhoeddus.

I gael rhagor o wybodaeth a dweud
eich dweud, ewch i
www.newport.gov.uk/budget
neu dilynwch ni ar gyfryngau
cymdeithasol:

£45m

Disgwylir y bydd rhaid i’r cyngor
arbed o leiaf £40 miliwn dros
y bum mlynedd nesaf.

GWLYPTIROEDD
CASNEWYDD
01633 636363
www.rspb.org.uk
Dyddiadau amrywiol ym mis
Tachwedd
Cawl a Drudwy Paratowch i gael
eich synnu gan ryfeddod y criw
o ddrudwy yng Ngwlyptiroedd
Casnewydd.
DOLMAN THEATRE
01633 263670
www.dolmantheatre.co.uk
6-8 Rhagfyr
Alys yng Ngwlad Hud
Panto’n llawn hwyl i’r holl deulu.
12-15 Rhagfyr
A Christmas Carol
Sioe gerdd yn seiliedig ar stori
Charles Dickens.

@cyngorcasnewydd
cyngordinascasnewydd

TŶ TREDEGAR
01633 815880
www.nationaltrust.org.uk/
tredegar-house
Amrywiol - Tachwedd a Rhagfyr
Traddodiadau’r Nadolig
Teithiwch drwy amser yn Nhŷ Tredegar
dros yr Ŵyl wrth i nhw ymchwilio
i draddodiadau ddoe a heddiw.
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