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CYNIGION CYFFROUS AR 
GYFER UN O ADEILADAU 
HANESYDDOL Y DDINAS

Mae cabinet Cyngor Dinas 
Casnewydd wedi rhoi ei 
gefnogaeth mewn egwyddor 
i gynnig i ailddatblygu 
ac adfywio marchnad 
hanesyddol Casnewydd.

Mae gan Simon Baston, rheolwr 
gyfarwyddwr Loft Co, sef  y 
gŵr y tu cefn i drawsnewid 
Tramshed Caerdydd, y Tŷ 
Pwmpio yn y Barri ac Adeilad 
Jennings ym Mhorthcawl, 
gynlluniau nawr ar gyfer y 
farchnad restredig gradd dau.

Bwriad y cwmni yw gweithio 
mewn partneriaeth â chwmni 
WRW Construction o Gymru ar 

y project a gai�  ei gwblhau mewn 
tri cham dros gyfnod o 18 mis.

Mae arbenigwr arobryn cwmnïau 
deori BBaCh a chydweithio 
cymunedol yn awyddus i greu 
gofod byw/gweithio 24-awr gyda 
hyb technoleg, �atiau a gofod 
per�ormio a chadw’r unedau 
marchnad a neuadd fwyd.

Mae’r Cabinet wedi cytuno i roi 
prydles ddatblygu 250 mlynedd 
i’r cwmni hwn, gyda’r Cyngor 
yn derbyn cyfran o 15 y cant 
o’r incwm rhent wedi i’r gwaith 
gael ei gwblhau, a chyfleuster 
uchafswm benthyciad o hyd at £8.9 
miliwn ar gyfradd log fasnachol. 

Mae hyn yn dibynnu ar 
ddiwydrwydd dyladwy cyfreithiol 
ac ariannol boddhaol.

Os yw’r cynllun yn mynd rhagddo yn 
dilyn y profion hyn a chael caniatâd 
cynllunio, cai�  y gwaith ei wneud 
yn raddol er mwyn i’r busnesau yn 
y farchnad allu parhau i weithredu 
yn ystod y cyfnod adeiladu.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie 
Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas 
Casnewydd:   
“ Mae’r cyfle hwn yn un cy�rous 
iawn ac rydyn ni’n ei ystyried yn 
�ordd o ddiogelu a gwella tirnod 
hanesyddol,  a sicrhau dyfodol 
mwy diogel a disglair i’r farchnad

“ Mae’r cyfle hwn yn un cy�rous 
iawn ac rydyn ni’n ei ystyried yn 
�ordd o ddiogelu a gwella tirnod 
hanesyddol,  a sicrhau dyfodol mwy 
diogel a disglair i’r farchnad

“ Mae Simon yn rhagweld y gallai’r 
datblygiad greu dros 300 swydd barhaol 
newydd ac y bydd nifer sylweddol o 
fusnesau bach a chanolig yn cychwyn 
yn y flwyddyn gyntaf. Byddai hyn, ar y 
cyd â mwy o ddefnydd preswyl, yn rhoi 
hwb i nifer yr ymwelwyr ac yn creu mwy 
o fasnach i ddeiliaid y stondinau.”

Canodd glodydd cadeirydd 
masnachwyr y farchnad, Annette 
Farmer, am ei gwaith yn ceisio 
cynyddu nifer yr ymwelwyr.

“ Rydyn ni’n credu y bydd y 
buddsoddiad mawr hwn yn y 
farchnad yn ateb galw’r deiliaid 
stondinau ers nifer o flynyddoedd, 
a bydd ailddatblygu llwyddiannus o 
fantais i fasnachwyr a phreswylwyr.” 

Mae Mr Baston eisoes wedi cwrdd 
â masnachwyr a busnesau eraill 
sy’n gweithredu yn y farchnad, 
a bydd ymgynghori pellach 
wrth i’r cynnig fynd rhagddo.

Daeth y newyddion yn fuan                                               
wedi’r cyhoeddiad bod cais y 
Cyngor am gyllid gan y Loteri 
Genedlaethol ar gyfer Arcêd 
y Farchnad wedi bod yn 
llwyddiannus - gweler tudalen 2.

Mae Cyngor Dinas 
Casnewydd a Chasnewydd 
Fyw wedi cyhoeddi bod 
Geraint Thomas MBE wedi 
derbyn ein cynnig i ailenwi 
Feledrom Cenedlaethol 
Cymru i’w anrhydeddu.

Yr enw fydd Felodrom 
Cenedlaethol Cymru  
Geraint Thomas i gydnabod ei 
lwyddiant gwych a’i gysylltiadau agos 
â lleoliad beicio pwysig Casnewydd.

Ym mis Gor�ennaf, daeth 
Geraint, sydd wedi ennill dwy 
fedal aur Olympaidd, y Cymro 
cyntaf  a’r trydydd o’r DU i 
ennill ras beicio �ordd enwocaf  
y byd, y Tour de France.

Dywedodd Geraint Thomas:   
“ Mae’n anrhydedd enfawr i 
gael y Felodrom wedi’i ailenwi 
ar fy ôl i – nid wyf  yn gallu 
credu’r peth i fod yn onest!  

“ Mae’r Felodrom wedi chwarae  
rôl holl bwysig yn fy hanes beicio  
ac yn parhau i chwarae rôl allweddol 
o ran ysbrydoli’r genhedlaeth 
nesaf  o feicwyr yn Ne Cymru. 

“ Mae’n gyfleuster gwych i 
feicwyr o bob oed a gallu i 
ddatblylgu eu talentau. 

“ Ho�wn ddiolch yn bersonol i bawb 
sydd wedi chwarae eu rhan yn 
hyn ac edrychaf  ymlaen at weld 
pawb yn yr agoriad mawreddog.” 

AILENWI’R FELODROM 
I ANRHYDEDDU ENILLYDD 
TOUR DE FRANCE

M A T E R I O N
CASNEWYDD

MC
Papur newydd swyddogol Cyngor Dinas Casnewydd



Am fwy o newyddion, ewch i www.casnewydd.gov.uk....................................................................................................................................... MATERION CASNEWYDD MEDI 20182

ADOLYGIAD 
CHWARAEON 
A HAMDDEN 

GWEDD 
NEWYDD I’R 
GANOLFAN 
SEIBIANT

Cafodd astudiaeth o 
ddarpariaeth chwaraeon a 
hamdden actif ei chomisiynu 
gan Gyngor Dinas Casnewydd 
a’i hariannu’n rhannol gan 
Lywodraeth Cymru, a bydd yn 
mynd gerbron y cabinet eleni.

Mae Casnewydd Fyw, yr 
ymddiriedolaeth elusennol sy’n 
rheoli ac yn cynnal chwaraeon 
a gwasanaethau hamdden ar 
ran y Cyngor, hefyd wedi bod 
yn gweithio gyda’r Cyngor 
a’r sefydliad ymgynghori sydd 
wedi’i benodi, Mace.  

Dywedodd y Cynghorydd Debbie 
Harvey, Aelod Cabinet Cyngor 
Dinas Casnewydd dros Ddiwylliant 
a Hamdden: 
“ Mae gennym ni nifer o gyfl eusterau 
hamdden a chwaraeon yn y 
ddinas ac am nifer o resymau 
rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr 
eu bod yn y lleoliadau iawn a’u 
bod yn darparu’r gwasanaethau 
iawn ar gyfer trigolion. 

 “ Yn fwyaf  arwyddocaol, yn 
rhan o Ddeddf  Llesiant a 
Chenedlaethau’r Dyfodol, mae’r 
Cyngor wedi ymrwymo i ddarparu 
arlwy celfyddydau, chwaraeon a 
diwylliant � yniannus. Dan sylw yn 
yr adolygiad fydd sicrhau bod yr 
elfen chwaraeon a hamdden o’r 
nod hwnnw ar y trywydd iawn. 

 “ Rydyn ni hefyd yn gwybod bod 
rhai o’n hasedau yn nesáu at 
ddiwedd eu hoes ac mae angen 
ystyried y materion hyn yn llawn 
yn rhan o’r astudiaeth hon. 

 “ Cai�  yr adolygiad ei ystyried yn 
drylwyr cyn i unrhyw gynigion 
fynd gerbron y Cyngor ond 
rhaid pwysleisio mai dechrau’r 
broses yw hyn o wneud yn siŵr 
bod ein cyfl eusterau i gyd yn 
gynaliadwy a’u bod yn cyrraedd 
safon yr 21ain ganrif.”

Cafodd Centrica Lodge, 
cartref seibiant i oedolion 
ag anableddau dysgu yng 
Nghasnewydd, ei hailagor 
yn swyddogol yn dilyn 
project adnewyddu mawr.

Mae’n cynnwys ystafell ymolchi 
mewn pum ystafell wely; gwedd 
newydd y tu mewn; cyfl eusterau 
cegin newydd a gwell ac addurniadau 
newydd drwy gydol yr adeilad. 

CPI Care Ltd sy’n rhedeg y cartref  yn 
y Gaer, ac mae’n cynnig gwasanaeth 
sy’n canolbwyntio ar y person, gan 
roi’r cyfl e i bobl ag anableddau dysgu 
i fwynhau cyfnodau byr o seibiant i 
� wrdd o’u cartref  mewn amgylchedd 
lle cânt eu hannog i ddatblygu 
eu sgiliau byw yn annibynnol.

Cafodd y cynllun ei ariannu gan 
Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth 
Cymru, a’i arwain gan Gyngor 
Dinas Casnewydd, a chafodd y 
gwaith ei wneud gan Grŵp Kier.

Cynhaliwyd te bach yn y cartref  i 
nodi’r agoriad swyddogol ac aeth 
teuluoedd, y Cynghorydd Debbie 
Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas 
Casnewydd a chynghorydd ward, 
y Cynghorydd Paul Cockeram, 
aelod cabinet y cyngor dros y 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
a gwesteion eraill yno.

Cais llwyddiannus Mae Cyngor 
Dinas Casnewydd wedi gwneud 
cais llwyddiannus am Gyllid 
gan Gronfa Dreftadaeth y 
Loteri (CDL) i greu mosäig 
co� a i nodi canmlwyddiant 
diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.   

Mae Stephanie Roberts, arlunydd 
lleol yn gweithio gyda grwpiau 
ieuenctid Casnewydd i ddylunio 
a chreu’r mosäig a fydd yn 
canolbwyntio ar rôl newidiol 
menywod Casnewydd yn ystod y 
rhyfel i arddangos ym man agored 
cyhoeddus St Paul’s Walk. 

Y cynllun yw datguddio’r mosäig 
mewn pryd ar gyfer dathliadau 
canmlwyddiant y Rhyfel Byd 
Cyntaf  ym mis Tachwedd 2018.

Mae pwyllgor cynllunio 
Cyngor Dinas Casnewydd 
wedi rhoi cydsyniad i 
ailddatblygu Tŵr y Siartwyr 
yn westy pedair seren ac 
yn swyddfeydd o safon. 
Hefyd wedi’u cymeradwyo 
y mae unedau manwerthu 
yn hen gangen BHS ar 
Commercial Street. 

Dywedodd Emma Churches o’r 
datblygwr Garrison Barclay Estates: 
“ Mae cael caniatâd cynllunio i 

ailddatblygu safl e mawr, a hynny 
dim ond chwe mis ar ôl i’r safl e 
ddod i’n meddiant, yn deyrnged 
i’r ymdrech ragorol ar y cyd gan 
Gyngor Dinas Casnewydd, tîm 
Garrison Barclay a’i ymgynghorwyr.  

“ Rydyn ni wrth ein bodd gyda’r 
dyluniad pensaernïol trawiadol ar 
gyfer y project a’r � aith bod y Cyngor 
wedi cymeradwyo ein cynlluniau.”

Ychwanegodd:  “Mae ein 
buddsoddiad o dros £10 miliwn yn 

y project hwn yn adlewyrchu’n 
hyder yng Nghasnewydd. Mae’r 
� aith bod ein trafodaethau ynglŷn 
â lesu tua 60% o’r swyddfeydd 
newydd yn mynd rhagddynt mor 
dda’n profi  bod galw uchel am 
swyddfeydd o safon yma.

Dywedodd Ms Churches bod gan 
y cwmni hyder yn y farchnad ar 
gyfer swyddfeydd yng nghanol y 
ddinas, ac o’r herwydd, roedden 
nhw’n bwriadu ailddatblygu’r hen 
swyddfa ddidoli ar Stryd y Felin.

Yn yr haf, cafodd ei datgelu 
bod cais am gyllid gan y 
Loteri Genedlaethol ar 
gyfer cynllun i adnewyddu 

ac adfer Arcêd y Farchnad 
wedi bod yn llwyddiannus. 

Dyfarnodd y Loteri Genedlaethol 
(drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri) 
yr arian datblygu ar gyfer y project 
Treftadaeth Trefl un y llynedd.

Fis diwethaf, cadarnhaodd Cronfa 
Dreftadaeth y Loteri fod mwy na £1.1 
fi liwn yn cael ei rhoi er mwyn adfer 
Arcêd y Farchnad i’w hen ogoniant 

Roedd gan yr arcêd yr enw Fennell’s 
Arcade yn wreiddiol, a chafodd ei 
hadeiladu ym 1869 fel llwybr allweddol 
i gerddwyr rhwng gorsaf y rheil� ordd 
a’r farchnad newydd ar y pryd. 

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae 
wedi dirywio, felly mae’r Cyngor wedi 

gweithio gyda’r sawl perchennog i ddod 
o hyd i ateb gan arwain at gyfl wyno’r 
cynnig i Gronfa Dreftadaeth y Loteri. 

Meddai’r Cynghorydd Debbie Wilcox, 
Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd:
“ Mae hyn yn fwy o newyddion gwych 
i ganol y ddinas, a ho� wn ddiolch i 
bawb oedd ynghlwm wrth y cynnig 
llwyddiannus - swyddogion y Cyngor, 
perchenogion, aelodau’r gymuned ac 
ysgolion, ac, wrth gwrs, y bobl sy’n 
chwarae’r Loteri Genedlaethol. Ni fyddai 
hyn wedi bod yn bosibl hebddynt.

“ Y gwaith o adfywio canol y ddinas yw 
prif  fl aenoriaeth fy ngweinyddiaeth 
o hyd ac rydym yn gweithio gydag 
amrywiaeth o bartneriaid i ddod o hyd 
i � yrdd arloesol o adfywio ardaloedd 
allweddol, fel Arcêd y Farchnad.”

CYMERADWYO 
CYNNIG 
GWESTY 
PEDAIR SEREN 
YNG NGHANOL 
Y DDINAS

MOSÄIG Y 
RHYFEL BYD 
CYNTAF 

MAE ARIAN 
Y LOTERI 
GENEDLAETHOL 
WEDI’I SICRHAU 
AR GYFER ARCÊD 
HANESYDDOL
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ARDDANGOSIADAU 
COGYDDION YN YR 
GWYL FWYD

GAIR GAN 
EIN PRIF 
NODDWR:

Bydd ymwelwyr i’r ŵyl eleni’n 
cael cyfl e i wylio’r arbenigwyr 
wrth eu gwaith yn coginio 
prydau blasus - y byddwch 
chi’n gallu blasu ar y diwrnod!

Rydym wedi gwahodd cogyddion 
penigamp i arddangos eu sgiliau 
anhygoel yn ein lleoliad cegin yn yr 
ŵyl, ar lefel uchaf  Marchnad Dan 
Do Casnewydd a’r swyddfeydd 
Pobl ar yr Heol Fawr.

Bydd y cogyddion yn gwisgo penset 
â micro� on fel y gallant siarad â’r 
gynulleidfa wrth goginio’r rysáit, er 
y bydd rhywun yno hefyd i helpu 
i rannu gwybodaeth hanfodol.

Mae rhai o’r cogyddion gwadd wedi 
cael eu cynhwysion o stondinau 
ym Marchnad Casnewydd, 
ac mae rhai eraill wedi dod â 
chynhwysion anarferol gyda nhw.

MARCHNAD CASNEWYDD
11am - Rownd Derfynol 
Teenchef
- Maindee v Clybiau Ieuenctid Julians

Hanner dydd - Hywel Jones, 
Gwesty a Spa Parc Lucknam

1pm - Steve White, 
The Red Lion, Caerllion    

2pm  Ben Perriam, The Pod

3pm - Gareth Pembridge, 
The Celtic Manor

4pm - Cystadleuaeth

GRŴP POBL                  
11.30am - Dickie Flinn, 
The Waterloo (Andersons) 

12.30pm - Tiny Rebel             

1.30pm - Anil Karhadkar,  
Curry on the Curve         

2.30pm - Dion Tidmarsh,  
Stu� ed Dormouse          

3.30pm - Graham, 
Wagamamas Friars Walk           

Mae Friars Walk wrth eu bodd 
o fod yn rhan o Ŵyl Fwyd Tiny 
Rebel eleni, gyda gweithgareddau 
cy� rous wedi eu cynllunio gydol 
y dydd yn Plaza’r Wysg, mewn 
pabell fawr fydd wedi ei chodi’n 
unswydd ar gyfer yr achlysur.   

Bydd arddangosiadau gan gogyddion 
o dai bwyta Frairs Walk, sesiynau 
cymysgu coctels ac adloniant i’r 
teulu yn y tai bwyta eu hunain.

Mae llawer o dai bwyta poblogaidd ar 
Friars Walk, gan gynnwys 
Las Iguanas, Wagamama, GBK, 
Chiquito a Zizzi a byddan nhw 
i gyd yn rhan o’r digwyddiad.

Dywedodd Simon Pullen, 
Cyfarwyddwr Canolfan Friars Walk:  
“ Mae Gŵyl Fwyd Flynyddol Casnewydd 
wastad yn creu awyrgylch gwych yng 
nghanol y ddinas, ac rydym yn falch iawn 
ein bod yn gallu tynnu sylw at gogyddion 
gwych rhai o’n tai bwyta poblogaidd.  

“ Mae’r digwyddiad yn rhoi cyfl e 
i’r cogyddion lleol hyn adael eu 
ceginau a dangos sut maen nhw’n 
creu rhai o’u ho�  brydau some 
of  their favourite dishes.”

Dywedodd Bradley Cummins 
(yn y llun uchod gyda’i bartner 
busnes Gareth Williams):                                                 
“Rydym yn hynod falch noddi Gŵyl    
Bwyd a Diod Casnewydd am y trydydd 
tro. Rydym yn edrych ymlaen at ddod 
â rhai o gynhyrchwyr bwyd a diod ardal 
Casnewydd at ei gilydd a chael blas 
ar eu cynnyrch. Pwy a ŵyr beth fydd 
yn newydd eleni, ac rydym yn edrych 
ymlaen yn eiddgar ar ddarganfod 
cynnyrch nad oedden ni’n gwybod eu 
bod yn cael eu cynhyrchu yn yr ardal!”

Dyma � rwyth gwaith misoedd 
o waith caled ar gyfer un o 
ddigwyddiadau mwyaf calendr 
Cyngor Dinas Casnewydd, fydd 
yn digwydd ym mis Hydref.

Eleni bydd Gŵyl Bwyd a Diod 
Casnewydd Tiny Rebel yn llawer 
mwy gydag ymwelwyr yn gallu cael 
blas ar y golygfeydd, yr aroglau a’r 
bwyd o oddeutu 80 o stondinau.

Bydd yr ŵyl sy’n tyfu bob blwyddyn 
nid yn unig wedi’i lleoli ar y Stryd 
Fawr ond yn mynd â’r ymwelydd 
i Farchnad Dan Do Casnewydd 

ac yn ôl ar y Stryd Fawr i Sgwâr 
John Frost yn Friars Walk.

Mae disgwyl i fi loedd o ymwelwyr 
ddod i’r ddinas ar gyfer y digwyddiad 
poblogaidd ddydd Sadwrn 6 Hydref.

Bydd ystod eang o gynigion bwyd a 
diod ar gael, o gynnyrch llaeth organig 
i brydau moethus, gyda chwrw a 
seidr lleol ar werth, fydd wrth gwrs 
yn cynnwys cynnyrch Bragdy Tiny 
Rebel penigamp, sef y prif noddwyr 
am y drydedd blwyddyn yn olynol. 

Mae’r digwyddiad hefyd yn cael 

ei gefnogi gan Casnewydd Nawr, 
Gwesty’r Celtic Manor a Friars Walk.

Rhan boblogaidd o’r ŵyl yw’r 
gystadleuaeth Teenchef, wedi’i 
noddi gan y Celtic Manor, lle mae 
pobl ifanc o bob rhan o’r ddinas 
yn cystadlu i arddangos eu sgiliau 
coginio mewn ystod o gystadlaethau 
fydd yn dod i uchafbwynt gyda 
rownd derfynol yn y galeri ym 
Marchnad Dan Do Casnewydd.

Hywel Jones (ar y dde), sef prif  
gogydd gweithredol Gwesty a Sba 
Parc Lucknam, yw noddwr yr ŵyl 

ac unwaith eto mae’n rhan fawr o’r 
arddangosiadau coginio gan gynnwys 
cystadleuaeth y cogyddion ifanc, wedi’i 
noddi gan Westy’r Celtic Manor. 

PARATOI AT Y 
DIWRNOD MAWR

@NewportFoodFest
@newportfoodfestival
@nportfoodfest   

FRIARS WALK YN YMUNO YN YR HWYL

GWYL BWYD A DIOD

CASNEWYDD
^



Oeddech chi’n gwybod bod 
modd lawrlwytho App Sŵn 
sy’n eich galluogi i recordio 
clip sain 30 eiliad o’r niwsans 
sŵn, cwblhau �urflen a 
chyflwyno cwyn ar-lein?

Mae Cyngor Casnewydd yn 
hyrwyddo’r gwasanaeth hwn, 
sydd am ddim i’w lawrlwytho 
ar �onau clyfar neu lechi.

Mae modd defnyddio’r ap i 
gyflwyno tystiolaeth ynghylch 
niwsans sŵn honedig wedi i gŵyn 
gael ei chyflwyno i’r Cyngor.

Nid yw’r ap yn disodli ymweliadau 
monitro niwsans sŵn gan 
Wasanaeth Wardeiniaid Diogelwch 

y Gymuned neu swyddogion 
y tîm Sŵn a Chymdogaethau 
sy’n penderfynu a oes niwsans 
sŵn statudol ar waith. 

Ond mae’n ei gwneud hyn haws 
i drigolion ddarparu tystiolaeth 
yn gefn i’w hymchwiliadau.  

Mae’r wybodaeth sydd ei hangen 
arnoch ar wefan y Cyngor. 
Dilynwch yn ddolen isod:

www.newport.gov.uk/ 
en/ 
Transport-Streets/ 
Pollution-and-noise-control/
Noise-nuisance/ 
How-we-deal-with-noise-
complaints.aspx

Mae Casnewydd wedi  
derbyn baner Gemau 
Trawsblaniadau Prydain 
yn swyddogol wedi i’r 
digwyddiad eleni yn 
Birmingham ddod i ben.

Yn ddinas groeso’r gemau yn 2019, 
bydd Casnewydd yn croesawu 
dros 850 o athletwyr sydd wedi 
cael trawsblaniad a thros 1,500 o 
gefnogwyr, gan gynnwys teuluoedd 
rhoddwyr organau, yr haf  nesaf.

Mae’r gemau wedi’u trefnu ar ran 
yr elusen Transplant Sport UK, 
a’r nod yw codi ymwybyddiaeth 
o roi organau a chynyddu nifer yr 
organau sy’n cael eu rhoi. Mae’r 
noddwr, sefydliad Westfield 
Health, yn gwmni yswiriant iechyd 
nid-er-elw ac wedi bod yn rhan 
o’r gemau ers dros ddegawd. 

Bydd y Gemau’n cynnwys dros 
25 o ddigwyddiadau cymdeithasol 
a chystadlaethau i bobl o bob 
gallu, o bysgota i drac a chae, 
a Ras y Rhoddwyr, digwyddiad 
cynhwysol a fydd yn agored i’r 
cyhoedd. Bydd rhai digwyddiadau 
newydd hefyd yn cael eu cynnal 
yn arbennig gan Gasnewydd.

Er bod Cymru wedi cyflwyno 
‘cydsyniad tybiedig’ ar gyfer rhoi 
organau, mae angen sylweddol o hyd 
i hyrwyddo buddion rhoi organau 
ac mor hanfodol yw hi i drafod 
dymuniadau ag anwyliaid. Mae angen 
hefyd dynnu sylw at bwysigrwydd byw 
bywyd iach a heini gan y sawl sydd 
wedi derbyn trawsblaniadau i gynyddu 
disgwyliad oes trawsblaniadau.

Dywedodd y Cynghorydd 
Debbie Wilcox, 

Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd:  
“  Mae’n anrhydedd cael ein dewis 
i gynnal y digwyddiad hwn, sy’n 
un mawr iawn ei fri. Mae gan 
Gasnewydd hanes rhagorol o 
gynnal digwyddiadau chwaraeon 
gan gynnwys Cwpan Ryder, y 
Felothon, pencampwriaethau beicio 
trac a gwersyllfaoedd hy�orddi 
Olympaidd a Pharalympaidd – 
ond bydd y digwyddiad hwn yn 
rhywbeth arbennig i’r ddinas.  

“ Mae’r athletwyr hyn yn ysbrydoli 
a bydd y Gemau’n lledaenu neges 
sydd mor bwysig. Mae Cymru wedi 
arwain o blith gwledydd y DU o 
ran yr arfer o roi organau, ond 
mae cymaint rhagor i wneud i godi 
ymwybyddiaeth o’i bwysigrwydd ac i 
annog pobl i ymrwymo ledled y wlad.”

britishtransplantgames.co.uk 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd 
wedi cytuno i ddechrau lleihau 
faint o blastig sy’n cael ei 
ddefnyddio ledled y ddinas.

Cyflwynwyd y cynnig, yr oedd 
iddo gefnogaeth o bob plaid, gan 
y Cyng. Debbie Wilcox, gyda’r 
nod o leihau’r defnydd o blastig 
untro ar safleoedd y Cyngor a 
hyrwyddo peidio â defnyddio 
plastig untro mewn mannau eraill.

Bydd y Cyngor hefyd yn annog 
busnesau a manwerthwyr lleol i 
beidio â defnyddio a gwerthu eitemau 
plastig untro, ond i ddefnyddio 
dewisiadau cynaliadwy eraill yn eu lle.

Dyma rai enghrei�tiau allweddol 
o le bydd y Cyngor yn targedu ein 

hymdrechion i leihau plastig untro 
a’r dewisiadau eraill sydd ar gael:

•  Cwpanau y gellir eu 
hailgylchu neu eu 
hailddefnyddio  

•  Metel, eitemau y gellir 
eu compostio neu 
ddeunyddiau eraill yn lle 
cyllyll, �yrc a llwyau plastig 

•  Bagiau neu ddeunydd 
lapio papur yn lle plastig

•  Poteli y gellir eu 
hailddefnyddio yn lle rhai 
plastig sy’n cael eu taflu.

 “ Rydym wedi gweld y straeon 
ar y newyddion a’r ymgyrch a 

amlygwyd gan y seren deledu, David 
Attenborough, ar e�aith erchyll 
plastig yn difa ein moroedd ac yn 
niweidio bywyd gwyllt. 
                                                             
“Sut gallwn ni, fel arweinwyr y 
ddinas hon, ganiatáu i hyn barhau 
heb ateb yr her drwy arwain y �ordd 
i leihau’r defnydd ar blastig untro 
yn yr holl adeiladau a reolwn?

  “Rydym yn arwain y �ordd trwy 
archwilio’r defnydd o blastigau yn y 
Ganolfan Ddinesig a holl adeiladau’r 
Cyngor. 
                                                
“Gobeithio y bydd eraill yn dilyn 
ein hesiampl ac yn ystyried sut y 
gallan nhw hefyd leihau’r defnydd 
o blastig yn eu hamgylchedd 
nhw,” meddai’r Cyng. Wilcox.
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LAWRLWYTHO EIN 
APP SWN

ADDEWID Y CYNGOR  
I LEIHAU’R DEFNYDD 
O BLASTIG

CYRSIAU NEWYDD AR GYFER MEDI 2018

Cai� cyrsiau Dysgu Cymunedol 
i Oedolion eu cynnig i’r rheiny 
sy’n 16 oed neu’n hŷn i’w helpu 
i ennill cymwysterau, cyfleoedd 
cyflogaeth, neu er mwyn 
cyflawni amcanion personol.  

Mae rhaglen gyrsiau newydd 2018 ar 
gael nawr ar-lein, neu fel copi caled 
mewn llyfrgelloedd ac amryw adeiladau 
cymunedol eraill, ac yn cynnwys: 
Cynorthwyo a Chreu Gwisgoedd.

Mae’r dysgu yn cael ei gynnal 
yn y lleoliadau canlynol:

Canolfan Dysgu Cymunedol  
a Llyfrgell Sain Silian,  
Beaufort Road,  NP19 7UB

Ystafell Ddysgu, y Llyfrgell Ganolog, 
Sgwâr John Frost, NP20 1PA  

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

01633 656656 
 
www.newport.gov.uk/
communitylearning

communitylearning@newport.gov.uk

Yr Arweinydd, y Cyng Debbie Wilcox

^

CYFLWYNO BANER GEMAU TRAWSBLANIADAU 
PRYDAIN I GASNEWYDD



Os ydych yn byw yng 
Nghasnewydd, byddwch yn 
gyfarwydd â’r Bont Gludo 
eiconig ryfeddol sy’n pontio 
Afon Wysg. Gallwch ei 
gweld am filltiroedd.

Fodd bynnag, mae angen cymorth 
cymunedau a busnesau lleol 
ar Gyngor Dinas Casnewydd i 
gadw’r strwythur unigryw hwn.

Mae’r cyngor wedi addo codi £30,000 
i ddechrau’r broses o godi arian drwy 
greutudalen justgiving 
www.justgiving.com/
crowdfunding/ 
newporttransporterbridge1

Gallwch adael sylw yn nodi’r hyn y mae’r 
bont yn ei olygu i chi a’ch teulu a, dros 
y misoedd nesaf, fynychu digwyddiadau 
a fydd yn cael eu cynnal yno.

Mae Cronfa Dreftadaeth y 
Loteriwedi rhoi £1mar gyfer 
cam cyntaf  y cynlluniau i 
ailwampio a thrwsio’r bont.

Fodd bynnag, rydyn ni angen  
iCDL weld bod ein trigolion  
yn cefnogi’r cynllun,  
ac fellybyddai rhoddion, 
waeth pa mor fach, yn cael 
eu gwerthfawrogi’n fawr.
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ANRHYDEDD BANER WERDD I BARCIAU AC 
AMLOSGFA’R DDINAS

HELPWCH I 
GEFNOGI EIN 
PONT EICONIG

GWOBRAU YNNI GWYRDD ST JULIAN

Mae ysgol o Gasnewydd 
wedi cymryd rhan mewn 
prosiect gyda’r nod o 
ddatgloi potensial ac annog 
brwdfrydedd dros Wyddoniaeth, 
Technoleg, Peirianneg a 
Mathemateg (STEM) drwy 
gy�ro chwaraeon modur.

Cymerodd disgyblion Blwyddyn 
6 ran mewn her i ddylunio, 
adeiladu a rasio car trydan yn 
niwrnod rasio Greenpower. 

Gweithiodd y peirianwyr ifanc gyda 
gwirfoddolwyr o’r Swyddfa Eiddo 
Deallusol mewn clwb STEM ar ôl ysgol i 
adeiladu a phrofi’r ceir gan ddefnyddio’r 
pecynnau a grëwyd yn arbennig ar 
gyfer y digwyddiad gan yr elusen o’r 
DU, Greenpower Education Trust.

Dywedodd Mrs Hollings, 
Arweinydd Blwyddyn 5 a 6  
St Julian, a arweiniodd y prosiect:  
“ Rydym wrth ein bodd o gael ein 
tlysau ac rydym yn ddiolchgar iawn 
i Greenpower, Renishaw, Tesco, 
Atlantic Recycling a’r holl  
ddisgyblion ac athrawon a  
gymerodd ran. Roedd yn 
ddiwrnod gwych!”

Dywedodd Aelod Cabinet  
dros Addysg a Sgiliau  
Cyngor Dinas Casnewydd,  
y Cynghorydd Gail Giles:  
“ Mae prosiectau fel hyn yn 
amhrisiadwy ar gyfer cysylltu  
â phobl ifanc, gan gynnig cipolwg 
gwych ar sut mae’r pynciau  
y maent yn eu  
hastudio yn troi’n gyfleoedd go” 

Bydd y Cyngor yn croesawu 
nifer o siaradwyr gwadd 
adnabyddus i’r ddinas ar 5 
Tachwedd ar gyfer cynhadledd 
un dydd. Yn syth ar ôl Gŵyl 
Newport Rising 2-4 Tachwedd 
i ddathlu treftadaeth y 

Siartwyr, bydd y gynhadledd 
yn dod â’r diweddaraf i’r 
digwyddiadau hynny drwy 
gyfres o ddadleuon i  
edrych ar y �ordd y mae 
democratiaeth yn gweithio 
yn y byd modern. 

Gan ddefnyddio thema 
‘Democratiaeth Yfory’, bydd y 
digwyddiad yn trin a thrafod 
cyfeiriad newydd gwleidyddiaeth 
a chynrychiolaeth fodern a sut 
mae’r darlun traddodiadol o 
ddemocratiaeth yn cael ei herio yn 
sgil dyfodiad technolegau newydd 
a newid ym marn y cyhoedd. 

Bydd y digwyddiad yn cael ei 
gynnal yn rhan o’n hymrwymiadau 

cynllun cor�oraethol i ddatblygu 
rhaglen gy�rous o ddigwyddiadau 
lleol, gan godi pro�l Casnewydd 
ar y llwyfan rhyngwladol a chan 
obeithio annog rhagor o ymwelwyr 
a buddsoddwyr i ddewis y ddinas. 

DIGWYDDIAD ‘DEMOCRATIAETH YFORY’ 

Mae Parc Beechwood wedi 
ennill anrhydedd Cadw Cymru’n 
Daclus sef Baner Werdd am 
y tro cyntaf yn ei hanes. y.

Bu Cyngor Dinas Casnewydd a 
Chyfeillion Parciau Addurniadol 
Casnewydd yn dathlu’r newyddion 
gwych yn y parc gyda phrynhawn 
o adloniant ar ardal adloniant 
newydd sbon y parc. 

Mae cy�niau prydferth Parc Belle 
Vue wedi cael Baner Werdd am 
yr 11eg flwyddyn yn olynol. 

Mae’r ddau barc yn deyrnged i 
waith caled sta� y tîm gwyrdd yn 
y Cyngor a’r Cyfeillion sy’n rhoi 
cymorth drwy gydol y flwyddyn. 

Cafodd Amlosgfa Gwent anrhydedd 
Baner Werdd am brydferthwch y 
tiroedd o’i chwmpas sy’n cynnig 

cysur i’r sawl sydd wedi cael 
profedigaeth ac sy’n galaru. 

Dywedodd y Cynghorydd Deb 
Harvey,  yr aelod cabinet dros 
Ddiwylliant a Hamdden a dywedodd 
ei bod yn bleser ganddi weld gwaith 
caled y sta� a’r gwirfoddolwyr 
sydd wedi cael eu gwobrwyo â’r 
anrhydedd ym Mharc Beechwood.

“ Yn y gor�ennol, efallai y byddai rhywun 
wedi dweud bod Parc Beechwood 
yn israddol o’i gymharu â Belle Vue, 
ond mae’r Faner Werdd barchus 
hon yn ei roi ar y map, heb os. 

“ Mae gan Barc Beechwood,  
yn enwedig gyda’r ardal ber�ormio 
newydd, yr ystafell de a’r mannau 
chwaraei blant, rywbeth i gynnig i 
ymwelwyr o bob oed. Mae’n bleser 
gennym ni gael y gwobrau Baner 
Werdd hon am y ddau barc hyn.  

Da iawn i bawb sydd wedi bod 
yn rhan o’r gwaith o’n helpu 
i gyflawni hyn,” dywedodd 
y Cynghorydd Harvey.

Mae tiroedd Amlosgfa Gwent  
sydd wedi ennill gwobrau’n 
cynnwys Gardd Go�a. Yn rhan  
o hon mae lawnt ac amrywiaeth 
o goed a llwyni a gafodd eu dewis 
am eu harddwch a’u lliwiau. 

Dywedodd y Cynghorydd  
Roger Jeavons, yr aelod Cabinet 
dros Wasanaethau’r Ddinas:  
“ Mae Amlosgfa Gwent yn 
gwasanaethu cymunedau  
De-ddwyrain Cymru ac mae’r  
tiroedd yn cael eu cadw’n dda  
iawn gan y sta�. Mae eu gwaith 
caled wedi cyfrannu at y wobr  
Baner Werdd am y trydedd 
flwyddyn yn olynol ac mae’n 
gwbl haeddiannol.” 

Yr Arweinydd, y Cyng Debbie Wilcox
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DIGWYDDIADAU

THEATR GLAN YR AFON 
www.newportlive.co.uk/riverfront
11 Hydref  7.45pm
Twisted Tales
Triawd o gomedïau tywyll 
a gwyllt o ddoniol.
23 Hydref  7.45pm
Exodus: Mae pedwar cymydog 
yn adeiladu awyren mewn rhandir 
ac yn hedfan at fywyd yn rhydd o 
wleidyddiaeth a straen.

ORIEL AC AMGUEDDFA 
CASNEWYDD
01633 656656
www.newport.gov.uk/heritage
8 Tachwedd  1pm
Gofalu am Gasgliadau’r 
Amgueddfa  
Sgwrs amser cinio an� urfi ol. 
20 Medi  3pm
Teithiau’r Storfa Gelf 
Ewch y tu ôl i’r llenni yn yr 
amgueddfa a’r oriel. Rhaid cadw lle. 

CANOLFAN LLONG
GANOLOESOL CASNEWYDD
01633 656656
6 Hydref   O 10.30am 
www.newport.gov.uk/heritage
Urdd Rhyngwladol y 
Clymwyr Clymau 
Rhowch gynnig ar glymu clymau dan 
arweiniad a chyfarwyddyd yr urdd. 

GWLYPTIROEDD 
CASNEWYDD
01633 636363
www.rspb.org.uk
29 Medi   10am - 4pm
Datgloi Hanes
ac Archaeoleg 
Gwastadeddau Gwent 
Darganfyddwch sut crëwyd 
Gwastadeddau Gwent. 
Gweithgareddau i’r teulu cyfan.

THEATR DOLMAN
01633 263670
www.dolmantheatre.co.uk
5 – 6 Hydref
The Wizard of Oz
Ymunwch â Dorothy a’i � rindiau 
ar gyfer sioe gerdd boblogaidd 
wedi’i pher� ormio gan blant 5-15 
oed o Phoenix Productions.
9 Hydref 
Mae’r tîm 
T42 yn cyfl wyno’r gantores 
Mandy Starr am brynhawn 
o adloniant arbennig. 
Lluniaeth wedi’i gynnwys.

CANMLWYDDIANT Y RHYFEL BYD CYNTAF
Mae Canmlwyddiant diwedd y 
Rhyfel Byd Cyntaf, 1914-1918, 
ym mis Tachwedd 2018. Roedd 
hwn yn rhyfel a gafodd e� aith 
enfawr ar drigolion Casnewydd, 
wrth i ddynion ifanc adael eu 
teuluoedd i fynd i faes y gad, a 
menywod ifanc yn ymgymryd 
â swyddi diwydiannol newydd.  

Eleni, mae projectau a 
digwyddiadau yn ystod mis 
Tachwedd yn cofi o aberth y 
teuluoedd a’r unigolion hynny. 

• Y Rhyfel Byd Cyntaf
- Cofi o’r Dur Project wedi ei arwain 
gan Linc Cymru (Linc) i dynnu sylw 
at brofi adau go iawn gweithwyr 

dur Orb a orymdeithiodd i ryfel 
yn 1914-1918, y rhai a lwyddodd 
i ddychwelyd a’r rhai sy’n cael eu 
co� au gan Gofeb Ryfel Gwaith Dur 
Orb.  Mae rhagor o wybodaeth yn
www.steelremembered.org/
index.html

Mynwent Sant Gwynllyw: 
taith gerdded i weld beddi rhyfel 
y fynwent, gyda’r hanesydd lleol, 
Richard Frame, Dydd Mercher 
10 Hydref, 10am. Cwrdd wrth y 
brif  glwyd ar Bassaleg Road. 

Caerllion yn Cofi o: Co� au 
Cadoediad 1918 ar lafar ac ar gân.  
Dydd Sadwrn 10 Tachwedd, 7.30pm 
yn Eglwys Sant Cadog, Caerllion. 

Tocynnau ar gael yng Ngŵyl Gelf  
Caerllion a Swyddfa Bost Caerllion.

Cadeirlan Sant Gwynllyw:  
Diwrnod o Arddangosfeydd 
a gweithgareddau yn cofi o rôl 
Casnewydd yn ystod y Rhyfel 
Byd Cyntaf, yn cynnwys 
cerddoriaeth dogfennau o’r archif, 
sgyrsiau byr a cherddoriaeth.  
Mynediad am ddim a chroeso 
i bawb. Dydd Sadwrn 10 
Tachwedd, 10.30am-4.30pm

Sul y Cofi o: Parêd blynyddol 
y ddinas o’r Stryd Fawr, ac 
yna gwasanaeth cofi o wrth y 
Gofadail, dydd Sul 11 Tachwedd, 
10.30amNovember, 10.30am

Sul y Cofi o Caerllion: 
Gosod pabis wrth gofeb ryfel 
Caerllion, croeso i bawb. Dydd 
Sul 11 Tachwedd, 10.30am.

St Paul’s Walk: 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd 
wedi gwneud cais llwyddiannus am 
gyllid gan Gronfa’r Loteri i greu 
mosaig i go� au’r newid a fu i rôl 
menywod Casnewydd yn ystod y 
Rhyfel Byd Cyntaf,  Gobeithir y bydd 
y mosaig yn cael ei ddadorchuddio 
ym mis Tachwedd 2018..

O’r mis hwn ymlaen, mae 
teuluoedd Casnewydd ymysg 
y rheiny yng Nghymru a all 
hawlio 30 awr o ofal plant 
ac addysg gynnar a ariennir 
gan y Llywodraeth am hyd 
at 48 wythnos y fl wyddyn 
yn rhan o Gynnig Gofal 
Plant newydd i Gymru. 

Gall rhieni neu warcheidwaid 
cymwys sy’n gweithio ac sydd 
â phlant tair a phedair oed yn y 
Gaer (gan gynnwys Maesglas), 
Tŷ-du, Llyswyry, Malpas, St 
Julian’s, Stow Hill a Shaftesbury, 
bellach wneud cais ar-lein (gweler 
y manylion ar yr ochr arall). 

Mae cynllun Llywodraeth Cymru yn 
cael ei dreialu yn y wardiau hynny 
yr hydref hwn cyn cael ei gyfl wyno 
gam wrth gam ledled y ddinas.

Bydd yn cynnwys cyfuniad o addysg 
gynnar a ddarperir gan y Cyfnod 
Sylfaen sy’n agored i bob plentyn tair a 
phedair oed a’r gofal plant ychwanegol 
a ariennir i deuluoedd cymwys. 

Rhaid i rieni fodloni meini prawf  
penodol ac i gael rhagor o wybodaeth 
am y cynllun, neu i wneud cais, ewch i 
www.newport.gov.uk/cy/Care-
Support/Children-and-families/
Family-Information-Service/
Childcare/Childcare-o� er.aspx 

Mae digon i edrych ymlaen 
ato wrth i ni nesu at yr hydref. 

Mae gwyliau’r ysgol ym mis Hydref  
sef  hanner tymor Dydd Llun 29 
Hydref  i ddydd Gwener 2 Tachwedd 
2018, a chynllunnir gweithgareddau 
a gweithdai i blant yn llyfrgelloedd, 
amgueddfa a safl eoedd treftadaeth a 
lleoliadau Casnewydd Fyw. Byddwch 
chi’n gallu gweld yr holl fanylion ar
www.newport.gov.uk/
cy/Leisure-Tourism/Activities/
Holiday-fun.aspx 

Bydd digon o bobl yn mwynhau 
Noson Tân Gwyllt ond cofi wch 
ddathlu yn y � ordd fwyaf  diogel 
posibl drwy fynd i ddigwyddiad 
sy’n cael ei drefnu.  

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn 
trefnu cynllun cofrestru arddangos 
tân gwyllt er mwyn gwneud yn 
siŵr bod pawb yn mwynhau 
noson hapus heb ddamweiniau. 

Os ydych chi’n bwriadu mynd 
i ddigwyddiad tân gwyllt, 

beth am fynd i leoliad sydd 
wedi cofrestru â’r cynllun?  

Bydd manylion ar wefan y 
Cyngor cyn gynted â bod y 
lleoliadau’n cael eu cadarnhau. 

Rhaid i siopau gael trwydded i 
gadw a gwerthu tân gwyllt. 
Os ydych chi’n gwneud cais 
am drwydded newydd neu os 
ydych chi’n ansicr am beth i’w 
wneud, anfonwch e-bost i trading.
standards@newport.gov.uk. 

Mae hi’n erbyn y gyfraith 
i unrhyw i gynnau tân gwyllt 
rhwng 11pm a 7am ac eithrio 
ar Noson Tân Gwyllt pan mae’r 
cyfnod yn ymestyn i hanner 
nos, a Nos Galan, Diwali a’r 
Flwyddyn Newydd 
Tsieineaidd pan mae hawl 
eu cynnau tan 1am. 

Ewch i www.newport.gov.uk/
cy/Leisure-Tourism/
Fireworks.aspx 
i weld rhagor o wybodaeth. 

CADW’N DDIOGEL WRTH GAEL HWYL Y CYNNIG GOFAL PLANT I GYMRU 
YNG NGHASNEWYDD

DIGWYDDIADAU

THEATR GLAN YR AFON 




