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MATERION

CASNEWYDD
Papur newydd swyddogol Cyngor Dinas Casnewydd

Rwy’n gobeithio nad anghofir am
y diolchgarwch rydym oll wedi’i
fynegi wrth i’r pwysau leihau.
Mae’n wasanaeth na ddylem
fyth ei gymryd yn ganiataol ac
eto rwy’n diolch i bob aelod
o staff y GIG am y gwaith
anhunanol maent wedi’i wneud.

Dros yr ychydig fisoedd
diwethaf, mae ein staff
a’n partneriaid wedi
bod yn gweithio’n
ddiflino i ddarparu
gwasanaethau
hanfodol i’n trigolion.
Unwaith eto, hoffwn
ddiolch iddynt a’r holl
weithwyr sydd wedi,
ac sy’n parhau i’n
helpu i ddod trwy’r
cyfnod anodd hwn.
Yn bwysig, hoffwn ddiolch hefyd
i’n holl drigolion Casnewydd am
eu cefnogaeth a’u cydweithrediad
yn ystod y cyfnod heriol hwn.
Mae cymunedau wedi dod ynghyd
i gefnogi ei gilydd; ar y cyfan,
bu gwerthfawrogiad cadarnhaol
o pam cafodd gwasanaethau
eu lleihau, a thrwy aros gartref
ac nawr aros yn lleol, rydych
chi wedi chwarae eich rôl yn
arafu lledaeniad Covid-19.
Heb os, mae’r GIG wedi dangos
ei werth yn y ffordd mae wedi
ymateb i’r argyfwng iechyd
mwyaf mewn hanes modern.

DIOLCH I’N DINAS

Ac wrth gwrs, mae’r diolchgarwch
yn ymestyn ar draws sefydliadau
a sectorau di-ri sydd wedi
cyfrannu a chefnogi - yr heddlu,
gweithwyr gofal, manwerthu,
trafnidiaeth, cyfleustodau,
elusennau a llawer mwy.
Yn y rhifyn hwn o Mateion
Casnewydd byddwch yn
darllen am rywfaint o’r gwaith
rhagorol a wnaed ar draws
ein partneriaethau - ac mae
hyn bendant yn tarddu o’r
argyfwng - y gallu i ddod at
ein gilydd er budd pawb.
Er ein bod yn bell o ddychwelyd
i normal, ac mae sut olwg
y bydd ar ‘normal’ yn y
dyfodol eto i’w benderfynu,
rydym yn dechrau gweld rhai
cyfyngiadau yn cael eu codi a
gwasanaethau’n cael eu hadfer.
Bu Llywodraeth Cymru yn
glir iawn y bydd cyfyngiadau
ac ymbellhau cymdeithasol
yn parhau yn eu lle am gryn
amser, ond fesul tipyn byddwn
yn gallu mynd yn ôl at rai o’n
gweithgareddau cyffredin.
Yn hytrach nag aros gartref yn
unig i achub bywydau, ein nod
bellach ydy aros yn ddiogel, aros
yn lleol ac amddiffyn Cymru.

Rwyf eisiau sicrhau i’r trigolion
mai ein nod yw ailagor
gwasanaethau cyn gynted ag
y bo modd, ond dim ond pan
fydd yn ddiogel i gwsmeriaid a
staff, a dim ond gyda mesurau
a fydd yn cefnogi’r frwydr
barhaus yn erbyn Covid-19.
Rydym wedi nodi ein cynllun
adfer strategol sy’n disgrifio
beth rydym yn ei flaenoriaethu
a pham, a rhagor o fanylion am
ein cynlluniau. Gallwch ddarllen
rhagor ar wefan y cyngor.
Eto, yn y rhifyn hwn o Materion
Casnewydd, gallwch ddarllen
rhagor am rai o’r newidiadau
rydym yn eu gwneud i alluogi
gwasanaethau i ailagor, yn ogystal
â’r gefnogaeth rydym yn ei rhoi i

fusnesau a sefydliadau er mwyn
eu helpu i fynd yn ôl ar y trywydd
cywir. Mae adferiad economaidd
ein dinas yn bwysig iawn.
Rwy’n falch ein bod wedi rhoi
cyngor i filoedd o fusnesau lleol,
yn fawr ac yn fach, ac wedi rhoi
cymorth ariannol i’w helpu i
ddod trwy’r cyfnod heriol hwn.
Eto, rwyf yn diolch i bawb sydd
wedi cyfrannu at yr ymateb i’r
argyfwng, wedi gwrando ar y
cyngor ac wedi aros gartref neu
ar bellter, ac i bawb sydd bellach
yn ein helpu i fynd yn ôl ar y
trywydd cywir.
Y Cynghorydd Jane
Mudd, Arweinydd Cyngor
Dinas Casnewydd.

YN GYWIR ADEG
PRINTIO
Ein nod bob amser yw
rhoi’r wybodaeth fwyaf cywir
a chyfredol i chi ym Materion
Casnewydd.
Fodd bynnag, mae pethau’n
symud mor gyflym ar hyn o
bryd, mae’n debygol y bydd
rhai pethau wedi newid cyn i
ni gyrraedd eich drws.
Dylech bob amser fynd i
www.newport.gov.uk i gael
y wybodaeth ddiweddaraf.
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CYMORTH I
FUSNESAU

Mae’r cyngor wedi bod yn
gweithio’n galed i helpu
busnesau’r ddinas drwy’r
cyfnod anodd hwn.
Yn ogystal â helpu i ddosbarthu
grantiau a rhyddhad ardrethi, mae
hefyd wedi cyhoeddi cyfeiriadur ar
wefan y busnesau sy’n masnachu
yn ystod yr argyfwng er mwyn

helpu trigolion i siopa’n lleol. Mae
cymorth gyda Coronafeirws (Covid19) ar gael i gyflogeion a’r rhai sy’n
hunangyflogedig trwy fenthyciadau,
rhyddhad treth a grantiau arian parod.
I gael y wybodaeth ddiweddaraf
am y cymorth sydd ar gael, a
chanllawiau ar ddychwelyd i’r
gwaith ar gyfer busnesau, ewch
i www.newport.gov.uk/business

GRANTIAU
CANOL Y DDINAS

DEBENHAMS
Cytunodd Cyngor Dinas
Casnewydd ar fesurau i
helpu Debenhams gyda’i
ardrethi annomestig am
weddill y flwyddyn ariannol
hon i roi amser iddynt
gwblhau adolygiad ardrethu.

Mae grantiau ar gyfer
projectau a fyddai’n dod ag
eiddo adfeiliedig a segur yn ôl
i ddefnydd ar gael o’r cyngor.
Yn wahanol i’r rhan fwyaf o siopau
canol y ddinas, ni chwmpaswyd
Debenhams gan gynllun
rhyddhad ardrethi manwerthu,
hamdden a lletygarwch newydd
Llywodraeth Cymru.

Mae cyllid ar gael, diolch i raglen
fuddsoddi adfywio a dargedir
Llywodraeth Cymru.
Cafodd eiddo ar y Stryd Fawr ac o’i
chwmpas eu dynodi fel blaenoriaeth
ac mae grantiau ar gael hyd at
fis Mawrth y flwyddyn nesaf.
Mae cymorth ariannol ar gael
ar gyfer gwelliannau ffisegol a
fydd yn helpu eiddo i gael ei
ddefnyddio eto a chreu swyddi.
Mae un arall yn ariannu lleoedd gwag
neu segur uwchben eiddo masnachol
y gellid eu troi’n gartrefi newydd.
Croesewir ceisiadau ar gyfer
unigolion a chynlluniau sy’n
cyfuno’r ddau amcan.
I gael rhagor o wybodaeth ewch i
www.newport.gov.uk/business

HELPU PLANT
MEWN CYFNOD O
ARGYFWNG

Dros y flwyddyn diwethaf,
mae Achub y Plant wedi
bod yn gweithio’n agos
gydag ysgolion cynradd
lleol, rhieni, Cyngor Dinas
Casnewydd a sefydliadau
eraill i wella deilliannau dysgu
cynnar i blant yn y Betws.
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DIOLCH I BAWB
SYDD WEDI EIN
HELPU
Mae Cyngor Dinas
Casnewydd yn hynod
ddiolchgar i’r llu o fusnesau
a sefydliadau a gamodd i’r
adwy i helpu’n uniongyrchol
a chyda darparu cymorth
i’n cymunedau.

Yn ystod yr argyfwng coronafeirws,
helpodd rhaglen y Gymuned Dysgu
Cynnar i ddarparu hanfodion
sylfaenol i deuluoedd, fel pecynnau
bwyd, adnoddau dysgu cynnar
yn cynnwys teganau a llyfrau,
pecynnau hylendid a glanhau,
bwndeli i fabanod a darpariaeth
ar gyfer mynediad digidol.

Roedd trafodaethau adeiladol
rhwng Arweinydd y Cyngor
Jane Mudd, uwch swyddogion
a’r cyngor yn golygu bod
Debenhams yn gallu ymrwymo
i ailagor yng nghanol y ddinas.

Maen nhw’n cynnwys Tiny Rebel;
Pill Unity; Pill Harriers RFC; TK
Maxx; Lidl, Pilgwenlli; Casnewydd
Fyw; Banc Bwyd Casnewydd; Raven
House; King’s Church; Tesco Rhisga;
M4 Driving School; Pobl; Bettws
RFC; Newport Civil
Service FC; Admiral; Bettws
in Bloom; Sainsbury's;
the Trussell Trust.

Diolchodd y Cadeirydd Mark
Gifford i’r cyngor am ei gymorth.
“Mae pob manwerthwr
yn wynebu heriau mawr
o ganlyniad i Covid-19,
ond mae Casnewydd yn
farchnad bwysig i ni ac
rydym yn edrych ymlaen at
groesawu ein cwsmeriaid
yn ôl i’r siop yn fuan.”

Hoffem ddiolch i bawb
sydd wedi gwneud gwaith
ychwanegol i helpu ar
adeg o angen mawr.

“Roeddem yn falch o fod yn
rhan o’r rhaglen Cymunedau
Dysgu Cynnar arloesol sy’n dod
ag ystod o sefydliadau ynghyd
er mwyn canolbwyntio ar wella

bywydau plant. Mae’r ymagwedd
cydlynol wedi golygu ein bod
i gyd wedi llwyddo i weithio
gyda’n gilydd i ddosbarthu
cyflenwadau hanfodol i

deuluoedd yn ystod y cyfnod
digynsail hwn. Hoffwn ddiolch
i bawb a gymerodd ran mewn
darparu’r cymorth hwn a fu,
heb os, yn achubiaeth i rai.”

Ariannwyd pecynnau gan Sefydliad
Moondance a hefyd roedd
rhoddion gan yr Ymddiriedolaeth
Llyfrau, Cynllun Gwên, Eglwys
Iesu Grist Saint y Dyddiau
Diwethaf a Care4humanity.
Ychwanegodd y Cynghorydd David
Mayer, Aelod Cabinet Cyngor
Dinas Casnewydd dros y gymuned
ac adnoddau:
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DIWEDDARIAD AR
Y GWASANAETH
AMGUEDDFEYDD
A THREFTADAETH
Effeithiwyd ar wasanaeth
treftadaeth Casnewydd, fel
rhai eraill, gan y pandemig
Covid-19 parhaus, yn
enwedig trwy beidio â gallu
agor Llong, Amgueddfa ac
Oriel Gelf Casnewydd, na’r
Bont Gludo i ymwelwyr.
Mae gwaith yn parhau y tu ôl i’r
llenni i ddatblygu pob un o’r tri
safle os digwydd y cawn ailagor,
ac rydym yn ceisio ymgysylltu â
phobl Casnewydd a’r tu hwnt
trwy ein sianeli digidol.
Yng Nghanolfan y Llong, rydym
wedi defnyddio’r cyfnod cloi fel cyfle
i ailddatblygu’r arddangosfeydd,
yn ogystal ag ailfodelu nifer o
adrannau mewnol yr adeilad, ac
mae nifer o brojectau ymchwil
a fydd yn helpu gyda’r broses
ailadeiladu’r llong yn parhau.
Yr effaith fwyaf y mae’r pandemig
wedi’i chael ar y Bont Gludo yw ein
bod wedi gorfod cadw’r safle ar gau.
Mae gwaith yn mynd ymlaen o hyd
y tu ôl i’r llenni ar ein cyflwyniad
cam 2 i Gronfa Dreftadaeth y
Loteri Genedlaethol am grant i
helpu i ariannu adeiladu canolfan
ymwelwyr newydd ac adfer y bont.

PROFI
RHYWFAINT O
DDIWYLLIANT
GARTREF
Efallai bod yr amgueddfa
a’r oriel gelf wedi bod ar gau
yn ystod y pandemig Covid19 ond bu’n bosibl o hyd
gael rhywfaint o ddiwylliant
o ddiogelwch y cartref.

Dilynwch ni ar Facebook

Mae Coleg Celf Casnewydd
ar ôl 40 o flynyddoedd yn
dathlu cenhedlaeth anhygoel gan
fyfyrwyr a thiwtoriaid yng Ngholeg
Celf clodfawr Casnewydd.
Mae’r arddangosfa ar gael i’w
gweld o hyd, ewch i
www.newport40yearson.org.uk

Creodd swyddog
bioamrywiaeth ac addysg y
cyngor, Lucy Arnold-Matthews,
gyfres o fideos addysgol ar
ei sianel YouTube er mwyn
addysgu plant am y pethau
gallant eu gweld a’u gwneud
yn eu gerddi cefn eu hunain.

BIOAMRYWIAETH
YN YR ARDD GEFN

A hithau wedi’i chreu yn wreiddiol
ar gyfer ei phlant a’i nithod a’i
neiaint i’w cadw’n brysur yn ystod
y cyfnod cloi, datblygodd y cyngor
hyn yn gyfres fach o benodau a’u
rhannu ar Facebook a Twitter.

GWASANAETHAU
LLYFRGELL
Yn ystod y cyfnod cloi,
rydyn ni wedi bod yn
gweithio i wella ein harlwy
e-lyfrau ac wedi rhoi
cynlluniau ar waith ar gyfer
gwasanaeth cais a chasglu
yn rhai o'n llyfrgelloedd
mwy. Cofiwch y gall
preswylwyr hefyd ymuno, a
benthyg llyfrau, cylchgronau
a llyfrau sain ar-lein.
Hefyd gallwch ddefnyddio eich
aelodaeth gyda Llyfrgelloedd
Casnewydd i gael mynediad at
ystod o adnoddau gwybodaeth,
safleoedd treftadaeth
deuluol ac offer addysgol.
I gael y newyddion
diweddaraf ewch i www.
newport.gov.uk/libraries

Ar y dechrau dangoswyd yr penodau
bob yn ail diwrnod o ddydd Iau 21
Mai, dros benwythnos gŵyl y banc a
thrwy gydol hanner tymor mis Mai.
Yna i ddilyn, cafwyd pennod
wythnosol bob bore dydd
Sadwrn am 10am.

ACHAU GARTREF

I weld yr holl benodau
ewch i www.youtube.com/
watch?v=hQfxYe6UlF8

Fel rhan o hynny, rydym yn parhau
i ofyn i drigolion ystyried cyfrannu
at ein tudalen codi arian ar-lein.
www.justgiving.com/crowdfunding/
newporttransporterbridge1
Mae popeth yn helpu, hyd yn oed
os yw ond yn bris taith dros y bont,
wrth i ni geisio sicrhau dyfodol
strwythur enwocaf y ddinas.

Bu’n bosibl mwynhau arddangosfa
ar-lein a ddylai fod ar ddangos
yn yr oriel gelf, er enghraifft.

FFYRDD ERAILL RYDYM WEDI CEFNOGI DIWYLLIANT
Mae pandemig Covid-19
wedi rhoi heriau mawr i
weithgareddau diwylliannol y
ddinas. Bu’r cyngor yn gweithio
i gefnogi diwylliant mewn nifer
o wahanol ffyrdd yn ystod y
cyfnod hwn, gan gynnwys:
•

Hyrwyddo’r gwasanaethau
llyfrgell ar-lein y gall y
trigolion gael mynediad atynt
o hyd tra mae adeiladau
ein llyfrgelloedd ar gau

•

Gweithio y tu ôl i’r llenni ar
draws ein hamgueddfeydd a’n
safleoedd treftadaeth i’w cael
yn barod at yr amser ailagor

•

Cyflwyno bidiau i gronfa dros
dro Teithio Llesol Covid19 Llywodraeth Cymru

•

Staff yn mynd ar YouTube
i gyflwyno cynnwys yn
ystod y cyfnod cloi

Efallai bod pandemig Covid-19
wedi golygu bod holl Lyfrgelloedd
Casnewydd ar gau ond roedd digonedd
o wasanaethau a gweithgareddau
digidol ar gael i gadw pobl yn
brysur yn ystod y cyfnod cloi.
Mae Llyfrgelloedd Casnewydd yn gallu
cynnig mynediad gartref a ddim i rifyn
llyfrgelloedd Ancestry.com ar hyn o
bryd. Bydd angen cerdyn aelodaeth dilys
y llyfrgell er mwyn mewngofnodi ar-lein
a dechrau palu i mewn i hanes eich
teulu! Os ydych chi dros 16 oed, gallwch
ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd
heddiw trwy lenwi’r ffurflen ar-lein. I
gael rhagor o wybodaeth ewch i
www.newport.gov.uk/libraries.
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MAETHU YNG
NGHASNEWYDD

CREU POSITIFRWYDD

Ym mis Mai, ymunon ni â’n
cydweithwyr yng Ngwent i
gydnabod gwaith hanfodol ein
gofalwyr maeth gydag ymgyrch
ar y cyfryngau cymdeithasol i
nodi Pythefnos Gofal Maeth.

Yn ystod pandemig y
coronafeirws, mae ein tîm
Maethu Casnewydd wedi
cadw mewn cysylltiad
rheolaidd â’n gofalwyr maeth
sy’n cadw plant yn ddiogel
ac yn weithgar gartref.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd eisiau
i ragor o bobl fod yn ofalwyr maeth
gyda ni a gofalu am blant Casnewydd.

Maent hefyd wedi dal ati i weithio
gyda’r rheini sy’n dymuno
dod yn rhan o’n rhwydwaith
anhygoel o ofalwyr maeth.

Dywedodd y Cynghorydd Paul
Cockeram, Aelod Cabinet dros
wasanaethau cymdeithasol:

Roeddem yn gallu rhannu rhywfaint
o’r gwaith celf gwych a grëwyd
gan y plant a’r bobl ifanc trwy ein
sianeli cyfryngau cymdeithasol.

“Mae gennym ni barch mawr
at ein gofalwyr maeth, mae’r
gwaith maent yn ei wneud â
phlant a phobl ifanc mor bwysig.
Diolch o galon iddyn nhw!

Derbyniodd y negeseuon positif
a chalonogol hyn adborth
gwych gan ein dilynwyr.

Fel y bydden ni wedi disgwyl,
maen nhw i gyd wedi parhau
i gynnig cartref gofalgar a
diogel i’r plant a phobl ifanc
yn ystod yr adeg heriol hon.
Mae angen rhagor o bobl arnom
ni a all agor eu cartrefi a’u
calonnau i ofalu am ein plant,
fel y gallant aros yn y ddinas.
Gall bron unrhyw un o unrhyw
oedran faethu a bydd ein
tîm yn gwneud yn siŵr bod
ganddynt yr holl hyfforddiant a
chefnogaeth sydd eu hangen.”

NEWYDDION A
GWYBODAETH
DDIWEDDARAF

www.newport.gov.uk
@CyngorCasnewydd
@CyngorDinasCasnewydd
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Cysylltwch â’n tîm
cyfeillgar a dysgwch ragor
am sut y gallwch gael y
profiad gwerth chweil
o wneud gwahaniaeth
cadarnhaol i fywyd
plant a phobl ifanc.

Gallwch faethu plentyn am
gyfnodau byr, o aros dros nos i
sawl mis, am gyfnod hwy, nes y
bydd y plentyn yn oedolyn neu
ar gyfer teuluoedd sydd angen
seibiant un tro neu’n rheolaidd.
Ewch i www.newport.gov.
uk/fostering neu ffoniwch
01633 210272.

Cynhaliwyd yr wythnos
gofalwyr flynyddol ym mis
Mehefin ac er nad oedd
unrhyw ddigwyddiadau’n
cael eu cynnal, roedd tîm
cysylltwyr cymunedol y
cyngor wrth law i gynnig
cyngor a gwybodaeth i
ofalwyr trwy ffôn ac e-bost
a thrwy adnoddau ar-lein.

“Gall bod yn ofalwr fod yn
foddhaus iawn ond gall effeithio
arnoch yn gorfforol ac yn
emosiynol ac mae gofalwyr
yn aml yn teimlo'n ynysig. Y
thema eleni yw gwneud gofalu'n
weladwy a'i nod yw helpu
gofalwyr i gael gafael ar yr
wybodaeth a'r cymorth sydd eu
hangen arnynt."

Dywedodd y Cynghorydd Paul
Cockeram, aelod cabinet dros
wasanaethau cymdeithasol,

I gael rhagor o wybodaeth,
cyngor a chymorth i ofalwyr ewch
i www.newport.gov.uk/carers

PARATOADAU I AILAGOR
GWASANAETHAU’R CYNGOR

WYTHNOS GOFALWYR 2020 –
GWNEUD GOFALU'N WELADWY

Tra bod mesurau ymbellhau
cymdeithasol ar waith o hyd,
bydd newidiadau i sut y gall pobl
gael mynediad at gyfleusterau
pan fyddant yn ailagor.
Yn syml, bydd llai o gwsmeriaid yn
gallu cael mynediad at gyfleusterau
ar y tro ac mae hyn yn gofyn
am gynllunio i reoli’r galw.

Dros yr ychydig fisoedd
diwethaf rydym wedi gweld
newid digynsail i bob math o
wasanaeth ac mae pethau’n
parhau i newid yn ddyddiol.
I gael y newyddion a’r wybodaeth
ddiweddaraf am wasanaethau’r
cyngor, ewch i’n gwefan neu dilynwch
ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

A OES
DIDDORDEB
GENNYCH MEWN
MAETHU DROS
GASNEWYDD?

Mae Cyngor Dinas Casnewydd
yn parhau i fonitro effaith
Covid-19 ar y ddinas a
chyngor a phenderfyniadau
Llywodraeth Cymru.

Drwy gydol y broses hon, rydym
wedi ystyried ffyrdd y gallai
ein holl wasanaethau addasu
ac mae hyn wedi cynnwys sut
y gallai cyfleusterau lwyddo i
ailagor pan fydd yn briodol.

Mae’n bosibl y bydd hyn yn
cynnwys newidiadau i amserau
agor, mynediad wedi’i reoli
neu wedi’i gyfyngu, neu
newidiadau i’r gwasanaethau
a gynigir mewn gwirionedd.
Ein nod yw ailagor ac ailsefydlu
gwasanaethau cyn gynted ag
y bo modd, ond dim ond pan
fydd yn ddiogel i gwsmeriaid a

staff, a dim ond gyda mesurau
a fydd yn cefnogi’r frwydr
barhaus yn erbyn Covid-19.

FFYNONELLAU
GWYBODAETH
YR YMDDIRIEDIR
YNDDYNT
Mae gwybodaeth anghywir yn
lledaenu fel feirws, felly sicrhewch
eich bod yn cael mynediad ac yn
rhannu ffynonellau yr ymddiriedir
ynddynt fel y cyngor, Llywodraeth
Cymru , Heddlu Gwent, Iechyd
Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd
Aneurin Bevan, Gwasanaeth Tân
ac Achub De Cymru
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LANSIO
GWASANAETH
BYSIAU
NEWYDD YNG
NGHASNEWYDD

GWASANAETHAU
YMYL Y FFORDD
Mae'r Cyngor a
Wastesavers wedi bod
yn gweithio'n galed i
gadw’r holl wasanaethau
ailgylchu wrth ymyl y
ffordd yn weithredol yn
ystod cyfnod y pandemig,
a hoffem ddiolch i chi
am eich amynedd wrth
i ni ymdrin â'r heriau a
ddaeth yn sgil Covid-19.

Mae Trafnidiaeth Cymru,
mewn partneriaeth
gyda chynghorau lleol a
chwmnïau bysiau, wedi
lansio project peilot newydd
a fydd yn caniatáu i bobl
wneud cais i fws eu codi ar
gyfer teithio hanfodol.
Mae Bws Casnewydd yn rhedeg y
cynllun peilot cyntaf o’r enw ‘fflecsi’
sy’n cymryd lle nifer o wasanaethau
bysiau lleol a amserlennir gyda
gwasanaethau mwy hyblyg a all
godi a gollwng ger y gwaith, siopau
a chartrefi ar gais, yn hytrach na
dilyn amserlen benodedig wrth
arosfannau bysiau sefydlog.
Mae seddau ar fflecsi yn cael eu cadw
gan ddefnyddio app Android/Apple
neu drwy ffonio 0300 234 0300.
Pan fydd teithiwr fflecsi wedi cadw lle
ar wasanaeth, gall Bws Casnewydd
warantu y bydd y teithiwr yn
cael sedd a digon o le i barchu
canllawiau ymbellhau cymdeithasol.
Fel rhan o gynllun peilot
Casnewydd, bydd gwasanaethau
fflecsi yn rhedeg rhwng 07:30 a
18:30, o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn. Am fwy o wybodaeth
ewch i www.fflecsi.wales

GWNEUD
CAIS AM LE
MEITHRIN 2021
Os cafodd eich plentyn ei eni
rhwng 1 Medi 2017 a 31 Awst
2018 gallwch wneud cais am
le meithrin ar gyfer 2021.
Mae ceisiadau’n agor ar 8 Gorffennaf
ac yn cau ar 16 Medi 2020.
I gael rhagor o wybodaeth
ac i wneud cais ewch i
www.newport.gov.uk/
schooladmissions

CANOLFAN
AILGYLCHU
GWASTRAFF Y
CARTREF AR AGOR

MARATHON
CASNEWYDD
WEDI’I OHIRIO
TAN 2021

Ar ôl cau yn ystod cam
cychwynnol y cyfnod cloi, mae’r
Ganolfan Ailgylchu Gwastraff
y Cartref wedi ailagor.
Bydd cyfyngiadau ar y niferoedd
o drigolion y caniateir iddynt
gael mynediad ar yr un pryd, yn
ogystal â mynediad i gerbydau a
chymorth ar y safle, yn parhau
ar waith hyd y gellir rhagweld.

Mae Marathon Casnewydd
Cymru ABP a’r 10k wedi’u
gohirio tan 2021.

Hefyd mae’n rhaid i drigolion sicrhau
eu bod yn archebu slot trwy ein
system ar-lein er mwyn ymweld â’r
ganolfan. Ni chaniateir mynediad
i’r ganolfan heb gadw slot.

Yn wreiddiol roedd y trefnwyr
wedi gobeithio cynnal y digwyddiad
ym mis Hydref eleni, ond mae’r
cyfyngiadau parhaus sy’n perthyn
i Covid-19 wedi golygu na fyddai
hynny’n bosibl wrth gynnal
diogelwch yr holl rai sy’n cymryd
rhan. Nawr bydd yn digwydd ar
Ddydd Sul 18 Ebrill 2021.

Mae gan ein graffig defnyddiol
yr holl wybodaeth y mae
angen i chi ei chofio.

ADRODDIADAU
DISGLAIR AR
YSGOLION
CASNEWYDD
Mae pedair ysgol yng
Nghasnewydd wedi derbyn
adroddiadau o’r radd
flaenaf yn dilyn arolygiadau
swyddogol gan Estyn.
Disgrifiwyd Ysgol Gynradd Glasllwch
yn “rhagorol” - sy’n golygu
perfformiad ac arfer cryf iawn a

Dilynwch ni ar Twitter

Y casgliad ymyl y ffordd yw
eich pwynt galw cyntaf o hyd
ar gyfer ailgylchu unrhyw
wastraff cartref arferol. I gael
y wybodaeth ddiweddaraf am
gasgliadau ailgylchu, ewch i
www.newport.gov.uk/recycling

pharhaus ym mhob un o’r pum
categori: safonau; lles ac agweddau
at ddysgu; profiadau addysgu a
dysgu; gofal, cymorth ac arweiniad;
arweinyddiaeth a rheolaeth.
Derbyniodd Ysgolion Bryn
Derw, Tŷ-du a Ringland i gyd
sgoriau rhagorol a da.
Yn ei harolygiad cyntaf ers ei sefydlu,
disgrifiwyd Ysgol Bryn Derw fel
cymuned glos a meithringar sy’n
darparu gofal, cymorth ac arweiniad
rhagorol i’w disgyblion. Mae ganddi
ethos hynod ofalgar a chefnogol,
sy’n hyrwyddo anghenion unigol
ei disgyblion yn eithriadol o dda.

Gwelodd yr arolygwyr fod Tŷ-du
yn gymuned hynod gynhwysol gyda
disgyblion a staff hapus ac roedd
Ringland yn amgylchedd hynod
feithringar sy’n darparu cymorth
rhagorol i’r rhai sy’n wynebu heriau
cymdeithasol neu emosiynol.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Mudd
- Arweinydd y Cyngor,
“Yn bendant, y marathon yw
un o’r tlysau yng nghoron ein
digwyddiadau, ond y peth
pwysicaf yw sicrhau diogelwch
ac iechyd cystadleuwyr,
cefnogwyr, gwirfoddolwyr a
staff. Rydym yn edrych ymlaen
at groesawu’r marathon i’r
ddinas y flwyddyn nesaf
pan fyddwn yn estyn croeso
arbennig iawn yn ôl.”
I gael mwy o wybodaeth ewch i
www.newportwalesmarathon.co.uk
Effeithiwyd ar lawer o ddigwyddiadau
ar draws y ddinas gan y pandemig
ac mae hyn yn debygol o barhau am
gryn amser yn unol â chyfyngiadau’r
llywodraeth. I gael y newyddion
a’r diweddariadau diweddaraf
ewch i www.newport.gov.uk
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1. ALLT-YR-YN

2. ALWAY

3. BEECHWOOD

Councillor / Cynghorydd
Matthew Evans

Councillor / Cynghorydd
John Guy

Councillor / Cynghorydd
Deb Davies

Councillor / Cynghorydd
David Fouweather

Councillor / Cynghorydd
Debbie Harvey

Councillor / Cynghorydd
Graham Berry

Councillor / Cynghorydd
Charles Ferris

Councillor / Cynghorydd
Ray Truman

Councillor / Cynghorydd
Mark Spencer

7. GRAIG

8. LANGSTONE
Councillor / Cynghorydd
Margaret Cornelious

Councillor / Cynghorydd
William Routley

Newport City Council
2017-2022
11
4

Councillor / Cynghorydd
David Williams

Councillor / Cynghorydd
Ray Mogford

16

15
1
7

18

17

3

20

6

11. MALPAS
Councillor / Cynghorydd
David Mayer

13

12. MARSHFIELD

1

19

Councillor / Cynghorydd
Richard White
12

Councillor / Cynghorydd
Jane Mudd

Cyng
Casn

Councillor / Cynghorydd
Tom Suller

Leader of the Council
Arweinydd y Cyngor

Councillor / Cynghorydd
James Clarke

To contact your councillor call: 01633 656656
or visit: www.newport.gov.uk/council
I gysylltu â'ch cynghorydd, ffoniwch: 01633 656656
neu ewch i: www.newport.gov.uk/council
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14. RINGLAND

15. ROGERSTONE

Councillor / Cynghorydd
Rehmaan Hayat

Councillor / Cynghorydd
Chris Evans

Councillor / Cynghorydd
Malcolm Linton

Councillor / Cynghorydd
Val Dudley

Councillor / Cynghorydd
Laura Lacey

Councillor / Cynghorydd
Yvonne Forsey

For more news visit www.newport.gov.uk................................................................................................................................................................. NEWPORT MATTERS JULY 2020

4. BETTWS

5. CAERLEON

6. GAER

Councillor / Cynghorydd
Janet Cleverly

Councillor / Cynghorydd
Gail Giles

Councillor / Cynghorydd
Stephen Marshall

Councillor / Cynghorydd
Jason Jordan

Councillor / Cynghorydd
Jason Hughes

Councillor / Cynghorydd
Mark Whitcutt

Councillor / Cynghorydd
Kevin Whitehead

Councillor / Cynghorydd
Joan Watkins

Councillor / Cynghorydd
Debbie Wilcox

9. LLANWERN

llors

Councillor / Cynghorydd
Martyn Kellaway
8

10. LLISWERRY
Councillor / Cynghorydd
Ken Critchley

5
5

2

13. PILLGWENLLY
Councillor / Cynghorydd
Tracey Holyoake

14

9

10

Councillor / Cynghorydd
Ibrahim Hayat

ghorwyr Dinas
newydd 2017-2022

17. ST JULIANS

Councillor / Cynghorydd
John Richards

19. TREDEGAR PARK

Councillor / Cynghorydd
Herbie Thomas

Councillor / Cynghorydd
Phil Hourahine

Councillor / Cynghorydd
Paul Cockeram

Councillor / Cynghorydd
Holly Townsend

18. STOW HILL
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Councillor / Cynghorydd
Roger Jeavons

Councillor / Cynghorydd
Carmel Townsend

16. SHAFTESBURY

Councillor / Cynghorydd
Miqdad Al-Nuaimi

Councillor / Cynghorydd
Allan Morris

Councillor / Cynghorydd
Kate Thomas

Councillor / Cynghorydd
Trevor Watkins

20. VICTORIA
Vacant / Gwag

Councillor / Cynghorydd
Abdul-Majid Rahman
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