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GWYL FWYD CASNEWYDD
– TRÎT BLASUS!

Fis nesaf, bydd gŵyl fwyd
boblogaidd Casnewydd yn
dychwelyd, a chyda rhaglen
wych o ddigwyddiadau a
gweithgareddau, mae’n addo
bod yn ddiwrnod blasus allan!
Eleni, bydd tua 70 o stondinau yng Ngŵyl
Fwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd.
Bydd arddangosiadau gan gogyddion
hefyd, a bydd modd cymryd rhan yn y
gystadleuaeth Teenchef boblogaidd eto.

MATERION

CASNEWYDD

Bydd adloniant a gweithgareddau
i’r holl deulu hefyd ac, am fod y
gystadleuaeth Battle of the Burger
wedi bod mor llwyddiannus y
llynedd, bydd cystadleuaeth arall
– eleni, pastai yw’r thema!

Papur newydd swyddogol Cyngor Dinas Casnewydd

2016, er gwaethaf un neu ddwy gawod,
ac roedd y lleoliadau yn fwrlwm i gyd.
Ddydd Sadwrn, 7 Hydref, bydd y
prif weithgareddau yn cael eu cynnal
ar y Stryd Fawr, ym Marchnad
Casnewydd (gan gynnwys ei horiel)
ac mewn ardaloedd cyfagos.
Mae’r gefnogaeth gan fusnesau lleol
wedi bod yn wych eto ac wedi ein
galluogi i roi digwyddiad rhagorol at ei
gilydd. Mae rhagor o wybodaeth am
yr hyn sy’n digwydd ar dudalen 3.

Ymunodd dros 14,000 o bobl â ni yn

CROESAWU ATHLETWYR
YSBRYDOLEDIG I’R DDINAS

Cyhoeddwyd Casnewydd yn
swyddogol fel y ddinas a fydd yn
cynnal Gemau Trawsblaniadau
Prydain 2019 Westfield Health.
Mae disgwyl i’r digwyddiad ddenu
mwy na 850 o athletwyr sydd wedi
cael trawsblaniad a mwy na 1,500 o
gefnogwyr i’r ddinas dros yr Haf.
Nod y Gemau, sy’n cael eu trefnu ar
ran yr elusen Transplant Sport, yw
codi ymwybyddiaeth o roi organau
a chynyddu nifer y bobl sy’n gwneud
hynny. Mae’r noddwr Westfield
Health, cwmni yswiriant iechyd nid
er elw blaenllaw, wedi ymwneud
â’r Gemau ers mwy na degawd.

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd,
Casnewydd Fyw, Llywodraeth Cymru
a threfnwyr y Gemau yn gweithio
mewn partneriaeth i sicrhau mai
hwn yw’r digwyddiad gorau eto.
Meddai’r Cynghorydd Debbie
Wilcox, Arweinydd Cyngor
Dinas Casnewydd:
“Mae’n fraint cael ein dewis i gynnal
y digwyddiad arbennig hwn. Mae gan
Gasnewydd hanes ardderchog o gynnal
digwyddiadau chwaraeon, o Gwpan
Ryder, y Felothon a phencampwriaethau
seiclo trac i wersylloedd hyfforddi’r
Gemau Olympaidd a Pharalympaidd
– ond bydd y digwyddiad hwn yn
rhywbeth arbennig i’r ddinas.

“Mae’r athletwyr hyn yn ysbrydoledig,
ac mae’r Gemau yn cyfleu
neges mor bwysig. Mae Cymru
wedi bod ar flaen y gad o ran
ei hagwedd at roi organau, ond
mae llawer mwy i’w wneud i godi
ymwybyddiaeth o’i bwysigrwydd ac
annog ymrwymiad ledled y wlad.

Bydd amrywiaeth o ymgyrchoedd
hefyd yn cael eu cynnal yn
lleol er mwyn addysgu a chodi
ymwybyddiaeth o Gofrestr
Rhoddwyr Organau y GIG.

“Rydym yn gobeithio, fel dinas, y
gallwn sicrhau Gemau rhyfeddol a
chwarae teg i’r achos teilwng hwn.”

“Rydym yn falch o gynnal Gemau
Trawsblaniadau Prydain Westfield
Health yng Nghymru. Rydym wedi
gweld y Gemau yn mynd o nerth i nerth,
ac rydym yn sicr y bydd Casnewydd yn
gallu efelychu llwyddiant Lanarkshire
eleni a Birmingham yn 2018.

Bydd Gemau Trawsblaniadau
Prydain Westfield Health, a fydd
yn cael eu cynnal dros bedwar
diwrnod, yn cynnwys dros 25 o
ddigwyddiadau a chystadlaethau
chwaraeon, o bysgota i athletau.

Meddai Dr Paul Harden,
o Transplant Sport:

“Mae 2019 hefyd yn flwyddyn bwysig
i ni gan fod Gemau Trawsblaniadau’r

Byd yn dod i’r DU, sy’n cyfleu’r
neges bwysig i bobl yn rhyngwladol
y dylech gael y drafodaeth am
roi organau gyda’ch teulu.”
Gemau Trawsblaniadau Prydain yw
prif ddigwyddiad Transplant Sport.
Roedd y Gemau, a ddatblygwyd gan
y llawfeddyg trawsblannu Maurice
Slapack ym 1978, yn ddigwyddiad
rhyngwladol yn wreiddiol a oedd yn
croesawu timau o Ffrainc, Gwlad
Groeg a hyd yn oed UDA. Heddiw,
mae Gemau Trawsblaniadau Prydain
yn gweld timau o ysbytai ledled
y DU yn dod ynghyd i gystadlu.
Mae llawer o athletwyr hefyd yn
symud ymlaen i gymryd rhan yng
Ngemau Trawsblaniadau’r Byd.
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BLWYDDYN
LWYDDIANNUS
ARALL O RAN
ADEILADU TAI

PÂR O
GASNEWYDD YN
ADDO CODI MWY
O OFN ARNOCH

Y CYNGOR YN
CYMRYD RHAGOR
O GAMAU
DROS ADEILAD
GWAG TJ’S
Mae Cyngor Dinas Casnewydd
wedi dweud wrth berchenogion
hen adeilad TJ’s eto bod yn rhaid
iddynt wneud gwaith adfer neu
wynebu camau erlyn pellach.
Ym mis Gorffennaf, gorchmynnwyd
i’r cwmni a leolir yn Llundain sy’n
berchen ar yr hen glwb nos, a dau
o’i gyfarwyddwyr, dalu dirwyon
o fwy na £53,000 am beidio â
chydymffurfio ag hysbysiad gorfodi
adeilad rhestredig a hysbysiad arall
a oedd yn ymwneud â thir diolwg.

Adeiladwyd mwy na 950 o gartrefi
newydd yng Nghasnewydd
yn 2016/17, sy’n uwch na’r
ffigur hynod lwyddiannus
a gofnodwyd y llynedd.
Yn 2015/16, adeiladwyd 908 o gartrefi,
sef y nifer uchaf mewn unrhyw ardal
awdurdod lleol yng Nghymru.
Mae nifer o ddatblygiadau mawr sy’n
mynd rhagddynt yn y ddinas wedi
cyfrannu at y cyfansymiau, gan gynnwys
Glan Llyn yn Llan-wern a Pharc Jiwbilî
yn Nhŷ-du, yn ogystal â Mon Bank a
Loftus Village nid nepell o ganol y ddinas.

YSGOL NEWYDD
AR GYFER GLAN
LLYN
Martin Palmer, Elinor Daniel a’r Cynghorydd Jane Mudd

Parc Jiwbilî oedd y safle a adeiladodd
y nifer fwyaf o dai yng Nghasnewydd
yn 2016/17, sef 223 o unedau.

Lansiodd Elinor Daniel a’i
brawd David eu profiad
adloniant gwych, The Escape
Rooms, o dan Farchnad
Casnewydd yn gynharach eleni.

Mae llawer o’r cynlluniau adeiladu
sylweddol hyn hefyd yn creu cyfleusterau
ar gyfer y preswylwyr. Mae ysgolion
newydd yn cael eu hadeiladu, er
enghraifft, ym Mharc Jiwbilî a Glan
Llyn (gweler y stori gyferbyn).

Mae unigolion mewn grwpiau o
hyd at chwech yn gweithio fel tîm
er mwyn dianc. Mae’n rhaid iddynt
ddadansoddi’r cliwiau a dod o hyd
i’r ffordd allan cyn i’r awr ddod i ben
... neu wynebu tynged arswydus.

ACADEMI
FEDDALWEDD YN
TYFU YN Y DDINAS

Mae’r ymateb i’r atyniad
arswydus wedi bod yn galonogol
iawn ers iddo gael ei agor ym
mis Mai, a’r bwriad nawr yw
ei symud i’r cam nesaf.

BUSNES
BLASUS
NEWYDD YN
CYCHWYN
Bydd Academi Feddalwedd
Genedlaethol Prifysgol Caerdydd
yn ehangu drwy symud i
swyddfeydd newydd yn yr Orsaf
Wybodaeth er mwyn gallu
derbyn mwy o fyfyrwyr ar ei
rhaglen unigryw ac arloesol.
Bydd yr Orsaf Wybodaeth yn dal i fod
yn siop un stop lle y gall preswylwyr
gael gafael ar wasanaethau’r Cyngor.
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“Rydym bellach yn ystyried
datblygu dwy neu dair ystafell
ychwanegol gyda senarios dianc
gwahanol,” meddai Elinor.
Mae Cyngor Dinas Casnewydd
a’r rhaglen Kickstart, sy’n cael ei
hariannu ar y cyd gan yr awdurdod
ac is-gwmni Tata Steel, UK Steel
Enterprise, yn cefnogi’r fenter.
Meddai Martin Palmer, swyddog
gweithredol buddsoddi UK Steel
Enterprise: “Mae The Escape Rooms
yn ychwanegiad gwych i wella’r adloniant
a gynigir yng Nghasnewydd.”
Meddai’r Cynghorydd Jane Mudd,

Mae siop tecawê Thai
newydd Pattarika Bankluay
wedi cael cymorth gan
gronfa a sefydlwyd gan
Gyngor Dinas Casnewydd i
helpu busnesau newydd.
Mae Patt-Thai, sydd wedi’i leoli mewn
adeilad ar Cardiff Road a ailwampiwyd
fel rhan o’r rhaglen Lleoedd Llewyrchus
Llawn Addewid, wedi cael grant tuag
at rent y flwyddyn gyntaf hefyd.
Roedd Pattarika hefyd yn ddiolchgar
am y cyngor a’r arweiniad
ymarferol a gafodd gan dîm
gwasanaethau busnes y Cyngor.

Pattarika Bankluay a’r Cynghorydd
Jane Mudd

Roedd y Cynghorydd Jane Mudd,
Aelod Cabinet y Cyngor dros Adfywio a
Buddsoddi, yn falch o gwrdd â’r wraig

Aelod Cabinet y Cyngor dros
Adfywio a Buddsoddi:
“Mae’n wych gweld pobl ifanc leol yn
sefydlu busnesau newydd a chyffrous yn
y ddinas, ac rwy’n falch o’r ffaith ein bod
wedi gallu cefnogi The Escape Rooms.
“Mae’r fenter greadigol ac arloesol
hon yn berffaith i Farchnad hanesyddol
Casnewydd, mewn ardal yng nghanol
y ddinas sy’n dod yn fwy byrlymus
wrth i waith adfywio barhau.”
I gael rhagor o wybodaeth am
Kickstart neu wasanaethau
busnes y Cyngor, ewch i
www.newport.gov.uk/business

Cynghorydd Debbie Wilcox (D)
Cynghorydd Gail Giles (Ch)

Fis diwethaf, dechreuodd
gwaith ar ysgol gynradd
newydd ar safle Glan Llyn,
datblygiad sydd gwerth £1
biliwn yng Nghasnewydd.

fusnes ifanc pan ymwelodd â’r bwyty.
“Mae dechrau busnes yn gam mawr,
ac rwy’n falch o’r ffaith bod y Cyngor
wedi gallu helpu Pattarika, nid dim
ond mewn ffordd fach yn ariannol,
ond gyda chymorth ymarferol.
“Mae’n gyffrous gweld person
ifanc yn agor busnes newydd yng
Nghasnewydd, ac rwy’n sicr y bydd
brwdfrydedd, egni ac ymrwymiad
Pattarika yn golygu dyfodol
ffyniannus a llwyddiannus.”

Mae’n cael ei darparu ar ran
Cyngor Dinas Casnewydd gan St.
Modwen, perchennog y tir a phrif
ddatblygwr Glan Llyn, ac mae’n
un o’r cyfleusterau cymunedol
hirdymor ac amrywiol sydd
wedi’u cynllunio ar gyfer y safle.
Pan gaiff ei hagor ym mis Medi
2018, bydd gan yr ysgol le i 420
o ddisgyblion cynradd lleol o
ddalgylch Glan Llyn, yn ogystal
â chyfleusterau meithrinfa ar
gyfer blynyddoedd iau.

I gael rhagor o wybodaeth am
gynllun cymhorthdal rhent y
Cyngor, neu i gael gwybod sut y
gall y tîm gwasanaethau busnes
helpu mewn ffyrdd eraill, ewch i
www.newport.gov.uk/business
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Beth bynnag sy’n codi awch
bwyd arnoch, byddwch yn
sicr o ddod o hyd iddo yng
Ngŵyl Fwyd a Diod Tiny
Rebel Casnewydd 2017.

CYNILWYR YNG
NGHASNEWYDD
YN CYRRAEDD
£1MILIWN
Mae cynilwyr Undeb Credyd
Casnewydd wedi cyrraedd
carreg filltir ariannol, ar ôl iddynt
gydgasglu adneuon gwerth
£1miliwn am y tro cyntaf.
Mae’r cwmni ariannol cydweithredol,
y mae ei aelodau’n berchen arno,
wedi’i leoli ym Marchnad Dan Do
Casnewydd, a dim ond y rhai sy’n
gweithio neu sy’n byw yn y ddinas
sy’n gymwys i’w ddefnyddio er
mwyn cadw arian yn y gymuned.

Bydd amrywiaeth drawiadol o
arddangoswyr yn barod i lenwi
eich oergell â bwyd hyfryd gan
gynnwys cigoedd, caws, sbeisys,
jamiau a phiclau, bara a chacennau,
pasteiod, olewau a sawsiau.

YMUNWCH Â
NI AM FWYD A
HWYL!

Pan fydd awydd bwyd arnoch ar
ôl gweld beth sy’n cael ei gynnig
a pha weithgareddau sy’n cael eu
cynnal, bydd hen ddigon o ddewis
ar gael – Asiaidd, Groegaidd,
Eidalaidd neu Gymreig, porc wedi’i
rwygo, byrgyrs, nwdls neu churros
ac, wrth gwrs, hufen iâ pan fydd
yr haul (gobeithio!) yn disgleirio.
Bydd diodydd ar gael hefyd i
dorri eich syched fel cwrw Tiny
Rebel, gwin, seidr, gwirodydd
neu rywbeth ysgafn.

Meddai Reg Smith, Cadeirydd
Undeb Credyd Casnewydd:
“Mae £1m yn gyflawniad rhyfeddol, yn
enwedig pan ymddengys bod cynilion
ledled y DU yn is nag erioed o’r blaen.
Rydym yn edrych ymlaen at y dyfodol a’r
filiwn o bunnoedd nesaf mewn cynilion!”

Ar 2 a 3 Hydref, bydd
Tiny Rebel yn cynnal
swper arbennig yn ei
fragdy yn Nhŷ-du.

Os ydych yn hoffi gwres y gegin,
gallwch ddysgu rhai o driciau’r
grefft drwy wylio arddangosiadau
gan gogyddion am ddim drwy
gydol y diwrnod. Mae rhai o’r
cogyddion gorau yn yr ardal yn
ymuno â ni, gan gynnwys Hywel
Jones o Lucknam Park a noddwr
yr ŵyl, James Sommerin, Dion
Tidmarsh o The Golden Lion,
Anil Karhadkar o Curry on the
Curve a Ricky Ash o Tiny Rebel.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie
Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas
Casnewydd, ei bod yn falch o weld yr
Undeb Credyd yn ffynnu, ac mae’n
gobeithio y bydd llawer mwy o bobl
yn manteisio ar y gwasanaeth a
gynigir gan y cwmni cydweithredol.
Mae Undeb Credyd Casnewydd ar
agor rhwng 9.30am a 3pm o ddydd
Llun i ddydd Gwener, a rhwng 9.30am
a 12.30pm ar ddydd Sadwrn. Ewch i’w
wefan yn www.newportcreditunion.
co.uk neu ffoniwch 01633 214913
i gael rhagor o wybodaeth.

GORYMDAITH
HMS SEVERN

Bydd digon i gadw’r plant
(a’r rhieni) yn brysur hefyd, o
adloniant stryd i fodelu balŵns.
Mae Swper yr Ŵyl, sy’n boblogaidd
iawn, yn cael ei gynnal 2 a 3
Hydref ar safle newydd Tiny Rebel
yn Nhŷ-du lle y bydd pryd pum
cwrs arbennig yn cael ei weini.
Mae’r hyn sy’n addo bod yn ŵyl
ragorol wedi bod yn bosibl, diolch i
gefnogaeth busnesau lleol. Noddwyr
y digwyddiad eleni yw Tiny Rebel,
Newport Now, Gwesty’r Celtic

Mae’n addo bod yn brofiad
i’w gofio gyda bwyd gwych
a chwrw o’r radd flaenaf.
Mae’r prif gogydd Rickie
Ash wedi llenwi’r fwydlen â
chynhwysion lleol, ac wedi
creu prydau llawn blasau
cynnes, sbeislyd a hydrefol.

Manor a The Golden Lion, Magwyr.
Mae Ardal Gwella Busnes
Newport Now yn noddi oriel
Marchnad Casnewydd – Ardal
Newport Now – a fydd yn cynnal
rhai o’r prif ddigwyddiadau,
gan gynnwys arddangosiadau a
chystadleuaeth Teenchef lle y
gallwch wylio’r genhedlaeth nesaf
o gogyddion yn mynd amdani.
Mae’r ŵyl yn cael ei chynnal ddydd
Sadwrn, 7 Hydref rhwng 9am a 5pm.

NEWPORT
FOOD & DRINK FESTIVAL
Bydd HMS Severn, y llong lyngesol
sy’n gysylltiedig â Chasnewydd,
yn ymweld â’r ddinas ym mis
Hydref am y tro olaf cyn cael
ei datgomisiynu, a bydd y
llongwyr yn dathlu’r achlysur
drwy fanteisio ar eu Rhyddfraint
a gorymdeithio drwy ganol y
ddinas gyda bandiau yn chwarae,
baneri yn cael eu chwifio a
bidogau yn barod am ganol dydd
ddydd Sadwrn, 14 Hydref.

Dewch o hyd i ni ar Facebook

SWPER
^
YR WYL TINY
REBEL

SATURDAY 7 OCTOBER

Bydd y prif ddigwyddiadau yn cael eu
cynnal ar y Stryd Fawr, ym Marchnad
Casnewydd ac ar Sgwâr Westgate.
I gael y newyddion diweddaraf
ynghylch yr ŵyl a rhagor o
wybodaeth am y gweithgareddau,
y digwyddiadau a’r arddangoswyr,
ewch i www.newportfoodfestival.
co.uk, hoffwch ni ar Facebook
www.facebook.com/
newportfoodfestival,
neu dilynwch ni ar
Twitter@NewportFoodFest

Bydd pob un o’r pum cwrs yn
cael ei weini ag un o gwrwau
blasus Tiny Rebel, a ddewiswyd
gan ei arbenigwyr i gwblhau pob
pryd – sy’n gwneud y noson
ychydig bach yn fwy arbennig.
Bydd digon o win a
gwirodydd ar gael hefyd.
Mae hwn yn wledd wirioneddol
i’r rhai sy’n dwli ar fwyd ac yn
ddigwyddiad na ddylid ei golli
yng nghalendr bwyd Casnewydd.
Mae tocynnau yn costio £45 yr
un, a rhaid trefnu eich lle ymlaen
llaw yn www.tinyrebel.co.uk

GWYL BWYD A DIOD

CASNEWYDD
DYDD SADWRN 7 HYDREF

NEWPORT CITY CENTRE

CANOL DINAS CASNEWYDD

Sponsors / Noddwyr

WWW.NEWPORTfoodFESTIVAL.CO.UK
WWW.
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CANMOLIAETH I WOBR AILGYLCHU GENEDLAETHOL
Hoffai Cyngor Dinas Casnewydd
longyfarch yr hyrwyddwyr
ailgylchu Wastesavers yn ffurfiol
am ennill gwobr genedlaethol.
Cafodd yr elusen, sy’n casglu
deunydd ailgylchadwy wrth ymyl
y ffordd bob wythnos yn y ddinas,
ei chanmol yn narlith flynyddol y
Gymdeithas Adnoddau yn Llundain,
ac enillodd wobr am ddarparu
gwasanaeth ailgylchu o ansawdd.
Hoffai Wastesavers a Chyngor
Dinas Casnewydd ddiolch i
breswylwyr am y rhan y maent yn
ei chwarae yn y gwaith o ailgylchu
amrywiaeth o eitemau bob wythnos.
Mae ansawdd uchel ein gwastraff
ailgylchadwy yn golygu y gellir ei
werthu a’i ailddefnyddio, sy’n arwain
at incwm ychwanegol i’r Cyngor.

FAINT YDYCH
CHI’N EI
AILGYLCHU?

GWOBRAU’R
FANER WERDD
Mae Cadwch Gymru’n Daclus
wedi dyfarnu statws y Faner
Werdd i Barc Belle Vue ac
Amlosgfa Gwent unwaith
eto er mwyn cydnabod
eu cyfleusterau gwych a’u
hymrwymiad i ddarparu
mannau gwyrdd o ansawdd.
Dywedodd y cynghorydd Deb
Harvey, aelod cabinet Cyngor
Dinas Casnewydd dros ddiwylliant
a hamdden, ei bod yn falch bod
y ddau leoliad hwn wedi ennill
4

Dywedodd y Cynghorydd Roger
Jeavons, aelod y cabinet dros
wasanaethau stryd, fod yr arian a
gynhyrchwyd yn dod i tua £1 miliwn
a bod modd ail-fuddsoddi’r arian
hwn yng ngwasanaethau’r cyngor.
“Diolch i’n preswylwyr sy’n
ailgylchu’n gyson bob wythnos,
mae Wastesavers wedi ennill
y wobr hon. Yn ystod y 12 mis
diwethaf, mae Wastesavers wedi
cyrraedd y safonau ansawdd
perthnasol a gydnabyddir gan y
diwydiant, yn ogystal â sicrhau nad
oedd unrhyw lwyth o ddeunydd
ailgylchadwy wedi’i wrthod,
sydd yn ei dro wedi arwain at
ailbrosesu mwy o eitemau.

Meddai Cadeirydd y Gymdeithas
Adnoddau, Robbie Warden:
“Nod y cynllun gwobrwyo hwn yw
tynnu sylw at yr arfer da a’r gwaith
cadarnhaol sy’n cael ei wneud i
sicrhau bod cyflenwyr yn anfon
deunydd ailgylchu o ansawdd cyson
uchel i’w ailbrosesu. Mae ansawdd
ailgylchu yn dal i fod yn fater sy’n
agos at ein calonnau, ac roeddem am
dynnu sylw at y gwaith da sy’n cael ei
wneud a dweud ‘diolch’ i’r cyflenwyr
sy’n haeddu cael eu cydnabod a’u
canmol am eu hymdrechion.”

Da iawn i bawb dan sylw.
Mae’n glod i Wastesavers ac,
yn ei dro, i’n preswylwyr,”

Meddai Phil Hurst ar ran
Wastesavers: “Diolch i Gasnewydd
am roi papur o ansawdd mor dda
i’w ailgylchu, rydym wedi ennill
gwobr ansawdd genedlaethol!
Mae’n braf gweld bod gwaith y
preswylwyr a’n timau casglu yn cael
ei gydnabod yn genedlaethol.”

Wrth i Wythnos Ailgylchu
agosáu (25 Medi – 1
Hydref ), rydym yn gofyn
i breswylwyr ystyried a
ydynt yn ailgylchu popeth
y gallant o gwmpas y tŷ.

Drwy ailgylchu cymaint â phosibl,
rydych yn helpu i leihau faint
o wastraff sy’n cael ei anfon i
safleoedd tirlenwi sydd nid yn
unig yn arbed arian i’r Cyngor,
ond sy’n helpu’r amgylchedd.

Nid dim ond yr eitemau arferol
o’r gegin (gwastraff bwyd, poteli
yfed, potiau, tybiau plastig ac
ati) y gellir eu hailgylchu; mae
modd ailgylchu gwastraff o
ystafelloedd eraill yn y tŷ hefyd.
O focsys past dannedd a thiwbiau
papur toiled, poteli siampŵ
a gel cawod i boteli persawr a
moddion, topiau poteli,
derbynebau ac amlenni,
gallwch ailgylchu ym mhob
ystafell yn eich cartref.

Wyddoch chi, pe bai pawb yn y
DU yn ailgylchu un botel glanhau
ystafell ymolchi, y gellid arbed digon
o ynni i hwfro tua 82,460 o gartrefi,
a bod ailgylchu un botel o gannydd
yn arbed digon o ynni i bweru golau
stryd am chwe awr a hanner?

gwobr y Faner Werdd eto.
Dyfarnodd Cadwch Gymru’n
Daclus, sy’n cefnogi systemau
gwobrau’r Faner Werdd, Statws
Treftadaeth i Barc Belle Vue hefyd.
Daeth pobl ynghyd yn y parc
ym mis Awst er mwyn dathlu’r
ddwy wobr arbennig hyn.

Penny Goodwin, Prif Weithredwr Wastesavers gyda’r Cynghorydd Roger Jeavons

Mae cyngor ar leihau,
ailddefnyddio ac ailgylchu yn
www.recycleforwales.org.uk

Bellach yn ei 18fed flwyddyn,
mae’r digwyddiad poblogaidd
hwn yn cael ei gynnal eleni
ddydd Sadwrn, 28 Hydref rhwng
10am a 3pm ym mhrif neuadd
chwaraeon Canolfan Casnewydd.

I gael rhagor o wybodaeth am
sut y gallwch ailgylchu ar gyfer
Casnewydd, neu i archebu
biniau a bocsys newydd, ewch i
www.newport.gov.uk/recycling.

^

TE YN NHY
EIRLYS

Cafodd preswylwyr Tŷ Eirlys
de prynhawn pan ymwelodd
unigolion arbennig â nhw i
weld eu cartref newydd.

DIWRNOD
GWYBODAETH I
BOBL DROS 50
OED

Mae’n denu cannoedd o bobl hŷn yn
rheolaidd, a bydd mwy na 100 o
sefydliadau yn cael eu cynrychiolin yn
ystod y diwrnod.

Yn gwmni iddi roedd Paul Cockeram
a Jane Mudd, aelodau o gabinet
Cyngor Dinas Casnewydd.
Agorodd Tŷ Eirlys ym mis Ebrill
er mwyn cynnig llwybr roedd
dirfawr ei angen rhwng byw â
chymorth a byw yn annibynnol
i oedolion ag anableddau dysgu,
sy’n canolbwyntio ar helpu
pobl i fyw fel y dymunant ac
mor annibynnol â phosibl.

a chyllid gan y rhaglen Cefnogi Pobl.
“Roedd gweithwyr cymdeithasol wedi
gweithio gyda thenantiaid ac wedi
cael cyfarfodydd gyda nhw cyn iddynt
symud i mewn er mwyn iddynt allu
dod i adnabod ei gilydd cyn cymryd
y cam cadarnhaol, a allai newid eu
bywydau, i fyw yn annibynnol.”

Meddai’r Cynghorydd Cockeram:
Gwelodd Rebecca Evans,
Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a
Gwasanaethau Cymdeithasol,
yr eff aith gadarnhaol roedd
prif gynllun byw Grŵp Pobl yn
ei chael ar bobl ag anableddau
dysgu drosti ei hun.

“Rwy’n falch bod y Cyngor wedi
gallu gweithio gyda Grŵp Pobl
ar y prosiect rhagorol hwn ac, er
gwaethaf y ffaith bod cyllidebau yn
lleihau, rydym wedi gallu gwneud
cyfraniad ariannol drwy grant cyfalaf
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BYWYD
NEWYDD I
GARTREF
^
CWN
DINAS
CASNEWYDD
Mae Cartref Cŵn Dinas
Casnewydd wedi gweld
llawer o newidiadau dros
y 18 mis diwethaf.
Diolch i gefnogaeth Friends of
the Dogs Wales, mae’r adeiladau
wedi cael eu hailwampio
drwy osod ffenestri gwydro
dwbl a system dymheru.
Mae hefyd wedi creu hwb
ailgartrefu gyda man gwyrdd

YDYCH CHI AM I’CH BUSNES FOD YN
WAHANOL I FUSNESAU ERAILL?
Gall busnesau yng
Nghasnewydd ymuno â
chynllun a fydd yn meithrin
hyder cwsmeriaid yn y
gwasanaeth a’r nwyddau
y maent yn eu cynnig.
croesawgar er mwyn rhoi cyfle
i’r cŵn a’u darpar berchenogion
newydd gwrdd â’i gilydd mewn
amgylchedd tawel ac ymlaciol.
Yn ogystal, mae Friends of the
Dogs Wales hefyd yn rhoi arian
hanfodol am ofal milfeddygol.

Mae ganddynt gynllun mynd
â chŵn am dro hefyd, lle y
gall pobl wirfoddoli i wneud
hyn a hyd yn oed ddod yn
ffit eu hunain! I gael rhagor o
wybodaeth am y cynllun, ewch i
www.friendsofthedogs.org.uk

Mae Friends of the Dogs Wales
yn elusen leol sy’n helpu i
ddod o hyd i gartref am byth
ar gyfer y cŵn yn ein gofal.

Nid yw pob cynllun, achrediad
a gwefan yn archwilio busnesau
i’r un lefel â’r cynllun Prynu gyda
Hyder, sy’n cael ei gynnal gan
wasanaethau safonau masnach
awdurdodau lleol, gan gynnwys
Cyngor Dinas Casnewydd.
Gall busnesau ymgeisio neu
gael eu hargymell i ymuno
â’r cynllun, ac mae’n rhaid
iddynt gwblhau set o wiriadau

cefndir sydd wedi’u teilwra.
Nid ar chwarae bach y daw
busnesau yn aelodau o’r
cynllun – ymhlith gwiriadau
eraill, bydd hanes cwynion pob
ymgeisydd yn cael ei adolygu
a bydd tîm safonau masnach y
Cyngor yn ymweld â nhw.
Mae masnachwr twyllodrus newydd
gael ei ddyfarnu’n euog ar ôl i’r
busnes gysylltu ag un o’r dioddefwyr
wedi iddo ddefnyddio gwefan
dyfynbris gyfarwydd a blaengar.
Os hoffech ymuno â’r cynllun
Prynu gyda Hyder, ewch i
www.buywithconfidence.gov.uk

CYTUNO I ORCHYMYN
DIOGELU MAN
CYHOEDDUS AR
GYFER PILLGWENLLI
Mae Cyngor Dinas Casnewydd
o blaid rhoi Gorchymyn Diogelu
Man Cyhoeddus ar waith yn
ardal Pillgwenlli’r ddinas.
Bwriad y Gorchymyn yw atal
unigolion neu grwpiau rhag ymddwyn
yn wrthgymdeithasol mewn mannau
cyhoeddus lle maent yn creu
niwsans ac yn tarfu ar y gymuned
leol ac ansawdd bywyd pobl leol.
Cytunodd Cynghorwyr yn
ffurfiol i fabwysiadu’r Gorchymyn
yng nghyfarfod y Cyngor ar
25 Gorffennaf, a chynhaliwyd
diwrnod gwybodaeth i’r
gymuned ym mis Awst.

AILGYLCHU
MAES
HYFFORDDI
TÎM CYMRU YM
MHILLGWENLLI

Mae’r Gorchymyn yn rhoi pwerau
gorfodi troseddol ychwanegol
i swyddogion yr heddlu a
swyddogion cymorth cymunedol
yr heddlu fel y gallant ymdrin â
digwyddiadau penodol o ymddygiad
gwrthgymdeithasol ym Mhillgwenlli.

mewn mannau cyhoeddus.

Mae torri’r Gorchymyn yn drosedd,
a gellir ymdrin ag achosion o’r fath
drwy roi Hysbysiad Cosb Benodedig
o hyd at £100 neu ddirwy o hyd at
£1,000 ar ôl cael eich erlyn yn y llys.

2. Mae gan swyddogion yr heddlu a
swyddogion cymorth cymunedol
yr heddlu y pŵer i wahanu
grwpiau o dri unigolyn neu fwy
os ydynt yn creu helynt.

Fel rhan o Orchymyn Diogelu
Man Cyhoeddus Pillgwenlli:

3. Gwaherddir unrhyw berson rhag
gwerthu, cyflenwi neu feddu ar
unrhyw sylwedd meddwol arall
(h.y. “anterthau cyfreithlon”).

1. Gwaherddir yfed alcohol

Mae pobl ifanc ym
Mhillgwenlli yn chwarae ar
yr un arwyneb â’u harwyr
rygbi diolch i WRU.
Mae maes 3G, a ddefnyddiwyd
yn flaenorol gan dimau rygbi
Cymru, wedi cael ei osod ger
Canolfan Mileniwm Pillgwenlli.
Yn ystod yr haf, fe’i defnyddiwyd
ar gyfer sesiynau “rygbêl”, sef

Dilynwch ni ar Twitter

Diwrnod gwybodaeth i’r gymuned

menter ar y cyd rhwng WRU,
Ymddiriedolaeth Cymdeithas
Bêl-droed Cymru a Chyngor
Dinas Casnewydd er mwyn
annog mwy o blant i gymryd
rhan mewn chwaraeon.
Mae Ryan Jones, cyn-gapten
Cymru ac un o chwaraewyr
Llewod Prydain ac Iwerddon,
yn cefnogi’r cynllun.

Meddai’r Cynghorydd Ray
Truman, aelod y cabinet dros
drwyddedu a rheoleiddio:
Bydd y Gorchymyn hwn o fudd i
gymdogaeth Pillgwenlli, a bydd preswylwyr
yn teimlo’n fwy diogel am eu bod yn
gwybod y gall yr heddlu wahanu gangiau o
bobl ac atafaelu alcohol os bydd angen.”
Meddai Paul Davies, un o Arolygwyr
Heddlu Gwent sy’n arwain Tîm

Plismona Cymdogaeth Pillgwenlli:
“Mae’r Gorchymyn hwn yn un o amrywiaeth
o fesurau y gellir eu defnyddio i addysgu
ac, os oes angen, erlyn y lleiafrif o unigolion
sy’n tramgwyddo. Rydym yn gwybod bod
y rhain (Gorchmynion Diogelu Mannau
Cyhoeddus) wedi bod yn llwyddiannus
mewn ardaloedd eraill yng Nghasnewydd
a Gwent yn ehangach, ac rydym yn
ymrwymedig i weithio gyda’n gilydd i
sicrhau’r un canlyniadau ym Mhillgwenlli.”

Dywedodd Ryan, Pennaeth
Cyfranogiad WRU, fod y maes wedi
rhoi hwb mawr i’r gymuned, sydd
wedi gweld plant o bob oedran a
gallu yn mynychu’r sesiynau rygbêl.
“Pan ddaeth y maes hyfforddi yn y
Ganolfan Ragoriaeth Genedlaethol ar
gael, manteisiais ar y cyfle i sicrhau
bod cymuned Pillgwenlli yn cael ei
chyfran o’r arwyneb,” meddai.
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CYLLIDEB A GWASANAETHAU’R CYNGOR
– RHANNWCH EICH BARN

DIGWYDDIADAU

Arweinydd Y Cynghorydd Debbie Wilcox

Yn debyg i gynghorau ledled y
wlad, bu’n rhaid i Gasnewydd
wneud cryn arbedion dros yr
ychydig flynyddoedd diwethaf a
newid y ffordd y mae’n darparu
gwasanaethau yn ddramatig.

Y gobaith yw y bydd cymaint o
bobl â phosibl yn cymryd rhan
weithredol yn yr ymgynghoriadau
i helpu i lunio cyllideb a fydd yn
sicrhau y gellir darparu gwasanaethau
hanfodol i’n cymunedau.

Mae wedi arbed tua £45m
dros y pum mlynedd diwethaf,
ond mae’n rhaid iddo arbed
£34m arall erbyn 2020/21.

Gwelodd ymgynghoriadau’r llynedd
gynnydd yn nifer y bobl a helpodd i
lywio sut mae’r Cyngor yn gweithredu.

Dros yr ychydig fisoedd nesaf, bydd y
Cyngor yn eich holi am y pethau sydd
bwysicaf i’ch lles chi nawr ac yn y
dyfodol a sut y gallai wneud pethau’n
well ac arbed arian yn eich barn chi.
Bydd yr adborth hwn, ynghyd
ag ymatebion i ymgynghoriadau
blaenorol, trafodaethau â phartneriaid
a data ar boblogaeth Casnewydd, yn
cael eu defnyddio i helpu i gynllunio
gwasanaethau’r dyfodol a llywio
cynigion ar gyfer cyllideb 2018/19.

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

23 Medi am 7.30pm

Rydym yn gwybod bod addysg yn
wasanaeth hollbwysig, a dyna pam
mae gennym £1.1 miliwn ychwanegol
eleni ar gyfer y gyllideb ysgolion.

Black Is The Color Of My Voice
– drama gerdd wedi’i hysgrifennu a’i
pherfformio gan Apphia Campbell a
ysbrydolwyd gan fywyd Nina Simone

I gael rhagor o wybodaeth
a dweud eich dweud, ewch
www.newport.gov.uk/budget

26 Medi am 7.45pm
We are Bronte - dau berfformiwr
sy’n cyfuno theatr gorfforol â
chomedi anarchig mewn sioe hurt
am chwedl Bronte

28-30 Medi, amseroedd
amrywiol
Not About Heroes – sioe
lwyddiannus am y berthynas
unigryw rhwng Wilfred Owen a
Siegfried Sassoon, barddonwyr yn
ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

WYTHNOS LLYFRGELLOEDD
GENEDLAETHOL

THEATR DOLMAN
www.dolmantheatre.co.uk

Bydd yr Wythnos Llyfrgelloedd
Genedlaethol gyntaf yn
cael ei chynnal ledled y DU
rhwng 9 a 14 Hydref.
Mae’r wythnos, sy’n cael ei chynnal i
ddathlu ein llyfrgelloedd, yn gyfle iddynt
dynnu sylw at bopeth y gallant ei gynnig.
Mae hefyd yn gyfle i chi ddarganfod beth
y gallwch ei wneud yn eich llyfrgell chi.
Yn ystod yr wythnos, bydd
llyfrgelloedd Casnewydd yn cynnal
amrywiaeth o weithgareddau a
digwyddiadau ar ein safleoedd.
Mae’r digwyddiadau a gadarnhawyd hyd
yma yn cynnwys areithiau gan yr awduron
M R Hall a Phil Steele; diwrnod o hwyl
i’r teulu yn y Llyfrgell Ganolog; dathliadau
yn Theatr Glan yr Afon a gweithdai
barddoniaeth gydag ysgolion lleol.
Byddwn yn trefnu mwy o
ddigwyddiadau wrth i’r Wythnos
Llyfrgelloedd Genedlaethol agosáu,
a bydd rhagor o fanylion ar gael yn
www.newport.gov.uk/libraries
Er hynny, nid oes rhaid i chi aros
tan fis Hydref i weld beth sydd
gan lyfrgelloedd i’w gynnig.
Wyddoch chi fod gwasanaeth ar
6

gael sy’n rhoi llyfrau i unrhyw un
na all ymweld â’i lyfrgell leol?
Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei gynnig
i breswylwyr na allant ymweld â’r
llyfrgell oherwydd eu hoedran, salwch
neu anabledd ac sydd heb unrhyw un
i ymweld â llyfrgell ar eu rhan, boed
hynny ar sail dros dro neu barhaol.
Gall y rhai sy’n defnyddio’r gwasanaeth
hwn gael benthyg hyd at 20 o eitemau, ac
mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim.

E-lyfrau
ac
e-gylchgronau
yn EICH LLYFRGELL YNG NGHASNEWYDD

Gallwch gael benthyg unrhyw deitl
gan Lyfrgelloedd Casnewydd, gan
gynnwys teitlau llafar neu brint bras.

27-30 Medi am 7.15pm
Priscilla Queen of the Desert –
sioe gerdd am antur galonogol
a dyrchafol tri ffrind sy’n cytuno
i fynd â’u sioe i berfeddwlad
Awstralia

8 Hydref am 2.30pm
Mae Cerddorfa Casnewydd yn
gwahodd offerynwyr i weithdy
cerddoriaeth gyfoes o Awstralia.
Dechrau am 10am. Am 5pm bydd
perfformiad am ddim o’r darnau
i’r rhai sy’n dwli ar gerddoriaeth

Bydd eich llyfrau yn cael eu dewis
gan staff hyfforddedig yn y llyfrgell
drwy ddefnyddio proffil darllen
unigol fel eich bod yn cael llyfrau
y byddwch am eu darllen.

HWYL DROS HANNER
TYMOR

Bydd gwirfoddolwr yn dod â’ch
llyfrau a’ch eitemau llafar i chi
unwaith y mis ac yn casglu’r llyfrau
rydych eisoes wedi’u darllen.
Os hoffech fanteisio ar y
gwasanaeth hwn sy’n cael ei
gynnig am ddim neu wirfoddoli
i ddosbarthu llyfrau, e-bostiwch
central.library@newport.gov.uk

22 a 23 Medi am 7pm, yn
ogystal â pherfformiadau am
1pm a 4pm ar ddydd Sadwrn
Aladdin Junior – Phoenix
Productions ar y cyd â
Chymdeithas Operatig
Casnewydd yn cyflwyno fersiwn
iau Disney o Aladdin

Lleoliadau a dyddiadau amrywiol
Ewch i
newport.gov.uk/
holidayfun
am ragor o fanylion
www.newport.gov.uk/libraries
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