MC

MEDI 2020..............................................................................................................................................

MATERION

CASNEWYDD
Papur newydd swyddogol Cyngor Dinas Casnewydd

EICH HELPU I YMWELD Â CHASNEWYDD YN DDIOGEL
Wrth i gyfyngiadau
Covid-19 gael eu codi'n
raddol yng Nghymru,
mae Cyngor Dinas
Casnewydd yn gweithio
gyda busnesau lleol i greu
amgylchedd diogel ar gyfer
ymwelwyr a siopwyr.
Ym mis Gorffennaf gwnaed
newidiadau i ardaloedd i gerddwyr
er mwyn cefnogi ymbellhau
cymdeithasol a gwella diogelwch
ymwelwyr. Mae rhwystrau
ychwanegol wedi'u gosod mewn
mannau allweddol i gynyddu'r
ardaloedd i gerddwyr yng
nghanol y ddinas. Bydd mynediad
cyfyngedig i gerbydau ar gyfer
danfoniadau busnes rhwng 6am
a 10am yn y strydoedd hyn.
Nid yn unig y mae hyn yn
caniatáu mwy o le diogel i'r
rhai sy'n siopa, bydd hefyd yn
cefnogi mwy o dafarndai, bwytai
a chaffis i ddechrau cynnig
gwasanaethau awyr agored.

Mae'r Cyngor wedi addasu ei bolisi
palmentydd presennol i ganiatáu
mwy o fasnachu awyr agored
ac mae wedi darparu atalfeydd i
fusnesau sy'n dymuno manteisio
ar y cyfle i weini cwsmeriaid y
tu allan. Bydd yr atalfeydd nid
yn unig yn helpu i ddarparu man
awyr agored wedi'i reoli; mae’r
negeseuon arnynt hefyd yn atgoffa
cwsmeriaid sut y gallant ymweld a
siopa'n ddiogel yng Nghasnewydd.
Dwedodd y Cynghorydd Jane
Mudd - Arweinydd y Cyngor,

“Rydym yn gweithio'n galed i
gefnogi ein busnesau lleol ac yn
edrych ar yr holl ffyrdd y gallwn
helpu'r gwahanol sectorau i ffynnu
yn sgil Covid. Drwy helpu i greu
canol dinas apelgar a diogel, rydym
yn gobeithio y bydd ymwelwyr yn
dychwelyd a bydd ein heconomi
leol yn ffynnu eto."
Dywedodd y Cynghorydd Roger
Jeavons, Dirprwy Arweinydd
ac Aelod Cabinet y Cyngor
dros Wasanaethau’r Ddinas:

“Cyflwynwyd arwyddion, marciau

SYMUD DRWY
ADFERIAD

Ar adeg mynd i'r wasg,
roeddem yn parhau i
symud drwy gyfnod adfer
y pandemig coronafirws.
Yn ogystal â busnesau’n dechrau
agor, roedd rhai o wasanaethau
ac adeiladau'r Cyngor a oedd
yn gorfod cau yn ystod y
cyfnod cloi yn dechrau agor.

llawr a phrosesau glanhau
ychwanegol yng nghanol y ddinas
fel rhan o #SiopaSaffCasnewydd.
Wrth i fwy a mwy o gyfleusterau
ddechrau agor, rydym wedi
ymestyn y mesurau hynny a'n
hymdrechion i gefnogi dinas
ddiogel a chroesawgar i bawb."
Mae'r gefnogaeth i fusnesau hefyd
yn estyn ar draws y ddinas. Mae
dros 1,000 o fusnesau wedi cael
eu cefnogi a'u cynghori gan ein
timau gwasanaethau rheoleiddio
(Iechyd yr Amgylchedd a
Safonau Masnach) ac mae dros
£48 miliwn o gymorth wedi'i
ddarparu i sefydliadau cymwys.
Mae cyfarfodydd wedi'u cynnal
gyda chynrychiolwyr busnesau a'r
heddlu i sicrhau bod y ddinas yn
cymryd y camau mwyaf priodol.
Mae map o ganol y ddinas
yn dangos sut mae'r prif
ardaloedd siopa wedi'u
cydgysylltu gan yr ardal i
gerddwyr a lle mae'r mesurau
diogelwch gwell wedi'u gosod.

Roedd y llyfrgell ganolog a
rhai o'r llyfrgelloedd cangen
ar agor ar gyfer ymweliadau a
drefnwyd tra roedd Amgueddfa
ac Oriel Gelf Casnewydd hefyd
yn croesawu ymwelwyr drwy
apwyntiadau. Roedd meysydd
chwarae hefyd yn ailagor.
Agorodd gatiau i gerddwyr mewn
mynwentydd yn ystod yr wythnos

i bobl fynd i ymweld â beddau a
chynyddodd nifer y bobl oedd yn
gallu mynd i gladdedigaethau hefyd.

trigolion, ymwelwyr a chyflogeion.

Gwnaed penderfyniadau ynghylch
ailagor ar ôl ystyriaeth ofalus a
pharatoadau i sicrhau iechyd a lles

I gael rhagor o wybodaeth am
wasanaethau'r Cyngor ewch i
www.newport.gov.uk/coronavirus

Er mwyn sicrhau bod y
cyfyngiadau'n gallu parhau a
diogelwch pawb, rydym yn atgoffa
pobl i gymryd sylw o'r holl gyngor
a chanllawiau sy'n dal i fod ar waith.
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CYHOEDDI ENW PRIF WEITHREDWR NEWYDD
Yn ddiweddar cyhoeddodd
Cyngor Dinas Casnewydd
enw ei brif weithredwr
newydd yn dilyn proses
recriwtio drylwyr.
Bydd Beverly Owen yn dechrau
ar ei rôl yn dilyn cadarnhau ei
phenodiad gan gyfarfod llawn y
cyngor ym mis Gorffennaf. Gan
ddechrau ei gyrfa mewn Llywodraeth
Leol 28 mlynedd yn ôl, mae
Beverly wedi cyflawni amrywiaeth
o swyddi uwch yn y cyngor, gan
reoli ystod eang o wasanaethau.
Mae hi wedi gweithio i Gasnewydd
ers 2015, pan gafodd ei phenodi'n
bennaeth adfywio, buddsoddi a thai
(ABTh), cyn dod yn gyfarwyddwr
strategol y cyngor ar gyfer y
gyfarwyddiaeth lleoedd yn 2016, lle’r
oedd hi’n goruchwylio’r gwaith o
redeg gwasanaethau’r ddinas ac ABTh,
dwy adran flaenllaw yn y Cyngor.

Bydd Beverly cyflawni rôl y prif
weithredwr yn llawn amser ar ôl bod
yn brif swyddog gweithredol dros
dro yn ystod argyfwng Covid-19.
Beverly hefyd yw cynrychiolydd y
cyngor ar Gomisiwn Trafnidiaeth
De-ddwyrain Cymru, ac hi yw
cyfarwyddwr Bwrdd ffowndri
lled-ddargludyddion cyfansawdd
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Dwedodd y Cynghorydd Jane Mudd
- Arweinydd y Cyngor, "Mae Beverly
eisoes wedi profi ei hun ar draws
portffolios eang a heriol. Mae hi'n
arwain bob amser yn hunanfeddiannol,
gydag amynedd a chraffter. Mae
Beverly hefyd yn un sy’n datblygu
ac yn cynnal perthynas hirhoedlog a
phwysig gyda phartneriaid, busnesau
a sefydliadau eraill, i gyd er budd
Casnewydd. Mae'n benderfynol o
wneud y gorau dros y cyngor ac, yn
bwysicach, ar gyfer Dinas Casnewydd.

MAER NEWYDD YN
CYCHWYN AR EI WAITH

"Mae hi hefyd wedi profi ei hun o ran
ei gallu i addasu yn ystod yr argyfwng
iechyd cyhoeddus diweddar. Mae hwn
wedi bod yn gyfnod digynsail i bawb ac
yn her fawr ar draws y sector cyhoeddus.
Mae Beverly wedi tywys yr awdurdod
yn effeithiol, gan ganolbwyntio bob
amser ar lesiant y ddinas a'n trigolion.
"Rwy'n hyderus y bydd yn
parhau â'i gwaith ardderchog
ac yn helpu Casnewydd i dyfu
ymhellach ac yn gyflymach."
Wrth siarad am ei phenodiad,
dywedodd Beverly: "Rwyf wedi
mwynhau fy amser yn fawr hyd yn hyn
yng Nghasnewydd ac rwy'n edrych
ymlaen at y bennod nesaf hon. Mae
yna heriau ond hefyd gynifer o gyfleoedd
ac rwyf am fod ar flaen y gad o ran y
newidiadau sy'n cael eu gwneud. Mae'n
anrhydedd i mi ysgwyddo swydd y Prif
Weithredwr ac rwy am wneud fy ngorau
dros bobl Casnewydd a'r Cyngor."

Etholwyd y Cynghorydd
Tom Suller fel Maer newydd
Casnewydd a dinesydd cyntaf
y ddinas yn dilyn cyfarfod
cyffredinol blynyddol y
Cyngor ar 28 Gorffennaf.
Oherwydd y cyfyngiadau sydd
ar waith yn sgil pandemig
COVID-19 ni chafwyd unrhyw
seremoni arwisgo ffurfiol eleni.
Yn gynghorydd ward ar gyfer
Maerun, mae'r Cynghorydd Suller
yn gwasanaethu'r ddinas ers 2008.
Ef yw’r 388fed i'w gofnodi’n Faer
Dinas Casnewydd. Cofnodwyd
y Maer cyntaf yn 1314.
Gwraig y Cynghorydd Suller, Patricia,

Mae mesurau ymbellhau cymdeithasol
ar waith ar y bont ar gyfer ymwelwyr
sydd eisiau cael mynediad at naill
ai’r gondola neu’r rhodfa.

DIWEDDARIAD
AR Y BONT
GLUDO

Mae’r bont ar agor o 10am tan 5pm
ar ddydd Mercher tan ddydd Sul.

Ail-agorodd Pont Gludo
Casnewydd yn llwyddiannus
yng nghanol mis Gorffennaf
ar ôl aros ar gau yn ystod
camau cynnar y cyfnod cloi.

Dilynwch ni ar Facebook

Bydd y bont yn cau ar ôl i’r
tymor hwn orffen ar ddiwedd
mis Medi ar gyfer gwaith adfer,
yn amodol ar gais llwyddiannus
am arian i Gronfa Dreftadaeth y

Loteri Genedlaethol (NHLF).
Derbyniodd Cam 1 y project arian
y NHLF, a disgwylir penderfyniad
ar a fydd cam 2 y project yn derbyn
arian ym mis Rhagfyr 2020.

yw Maeres newydd Casnewydd.
Cyfarfu'r cwpl yn 1991 pan oedd y
ddau’n gweithio yng ngweithfeydd
dur Tremorfa a phriodon nhw’n
ddiweddarach y flwyddyn honno.
Dirprwy Faer Casnewyd yw’r
Cynghorydd Val Dudley.
Mae'r Cynghorydd Dudley yn
cynrychioli ward Tŷ-Du ac mae’n
gynghorydd ers 2017. Mae hi'n
aelod hirsefydlog o Eglwys Sant Ioan,
Tŷ-Du ac mae ei diddordebau'n
cynnwys lles anifeiliaid, gwylio
rhaglenni bywyd gwyllt a garddio.
Elusen ddewisedig y Maer ar
gyfer 2020/21 yw Cymdeithas
Alzheimer Cymru.

PEIDIWCH Â
CHOLLI EICH
LLAIS
Wrth i’r cyngor gynnal
ei ganfasio blynyddol,
anogir trigolion i
sicrhau eu bod wedi’u
cofrestru i bleidleisio.
Dechreuodd yr hysbysiadau
fynd allan y mis diwethaf a
byddant yn parhau am sawl
mis. Gydag etholiadau’n cael
eu cynnal ym mis Mai 2021,
mae hwn yn gyfle pwysig i
drigolion sicrhau y gallant
gymryd rhan gan gynnwys y
rhai sydd newidd eu breinio.
Am y tro cyntaf, bydd
pobl ifanc 16 a 17 oed
a dinasyddion tramor
cymwys yn gallu pleidleisio
yn etholiadau’r Senedd y
flwyddyn nesaf. I gael rhagor
o wybodaeth neu i bleidleisio
ar-lein ewch i www.gov.uk/
cofrestru-i-bleidleisio

Os bydd yn llwyddiannus, bydd
gwaith adfer ac adeiladu canolfan
ymwelwyr newydd yn dechrau yng
ngwanwyn 2021, gyda’r bwriad o
ailagor y bont yng ngwanwyn 2023.
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LLWYBR DIOGEL
NEWYDD AR
GYFER LLYSWYRY
Mae cynllun i greu llwybr
diogel a dymunol ar gyfer
cerddwyr a beicwyr trwy
safle tir llwyd blaenorol yn
barod i fynd yn ei flaen.
Yn rhan o waith Cyngor Dinas
Casnewydd i wella rhwydwaith
beicio a cherdded y ddinas,
bydd hefyd yn creu llwybr
diogel i blant sy'n byw yn
natblygiad Pentref Lysaght.
Dywedodd y Cynghorydd Roger
Jeavons, Dirprwy Arweinydd ac
Aelod Cabinet y Cyngor dros
Wasanaethau’r Ddinas: “Rwyf wrth
fy modd i glywed bod y cynllun
gwych hwn wedi cael caniatâd
i symud yn ei flaen. Ein nod yw
sicrhau mai cerdded a beicio
yw’r opsiwn mwyaf deniadol ar
gyfer teithiau byrrach trwy greu
rhwydwaith a fydd yn cysylltu lle
mae pobl yn byw â’u cyrchfannau.”
Dysgwch ragor am deithio llesol
yng Nghasnewydd ar www.
newport.gov.uk/en/TransportStreets/Active-travel.aspx

Y Cynghorydd Roger Jeavons a’r
Cynghorydd John Richards ar Monkey
Island lle y bydd llwybr teithio
llesol newydd yn cael ei greu.

GWENWCH! MYND I'R AFAEL Â PHARCIO
ANGHYFREITHLON YNG NGHASNEWYDD

Mae gwaith wedi ei
gwblhau ar osod wyneb
newydd ar y llwybr teithio
llesol yng Nghanolfan
Gamlas Fourteen Locks yn
Nhŷ-du.

Mae cerbyd gorfodi symudol
newydd nawr yn patrolio
strydoedd Casnewydd yn
rhan o ymdrech barhaus
y Cyngor i fynd i'r afael â
pharcio anghyfreithlon.

Mae'r llwybr, sy'n rhan o
Lwybr 47 y Rhwydwaith
Beicio Cenedlaethol, wedi cael
arwyneb newydd o’r ganolfan
gamlas hyd at Fwthyn Pensarn.

Ers cyflwyno gorfodi parcio sifil
ym mis Gorffennaf y llynedd,
mae dros 22,000 o hysbysiadau
tâl cosb wedi'u cyflwyno i yrwyr
sy'n parcio'n anghyfreithlon ar hyd
a lled y ddinas. Mae adborth y
cyhoedd wedi bod yn gadarnhaol
iawn, ond mae adroddiadau wedi
dangos bod problemau o hyd mewn
ardaloedd o amgylch ysgolion.
I helpu i fynd i’r afael â’r mater
hwn, mae'r Cyngor wedi cyflwyno
cerbyd gorfodi symudol newydd
i orfodi llinellau igam ogam y
tu allan i ysgolion, yn ogystal â
chroesfannau i gerddwyr, lonydd
bysus, safleoedd tacsis, clirffyrdd
a chyfyngiadau dim llwytho.
Mae’n hawdd adnabod y car,
gyda’i gamerâu ar y to a logos
amlwg yn dweud 'cerbyd gorfodi
parcio' yn glir yn Gymraeg ac yn
Saesneg. Mae'r cerbyd newydd
hefyd yn un hybrid, a fydd yn lleihau
ei effaith ar yr amgylchedd.
Bydd modurwyr sy'n cael eu dal
yn parcio'n anghyfreithlon yn
cael hysbysiad tâl cosb trwy’r
post gyda dirwyon ar yr un lefel
– £70 (a gostyngiad o 50 y cant
os telir o fewn 7 diwrnod).

YDYCH CHI WEDI YSTYRIED MABWYSIADU?

AILWYNEBU
LLWYBR
TEITHIO LLESOL
FOURTEEN

Dywedodd y Cynghorydd Roger
Jeavons, Aelod Cabinet y Cyngor dros
Wasanaethau’r Ddinas:
“Mae'r cerbyd gorfodi parcio symudol
pwrpasol hwn yn fuddsoddiad a fydd
yn gwella diogelwch y cyhoedd ac yn
ehangu gallu'r Cyngor i fynd i'r afael
yn effeithiol â blaenoriaethau gorfodi
allweddol ymhob ardal, ond yn enwedig
y mannau sydd wedi eu hadnabod
fel y rhai â mwyaf o broblemau. Ein
nod yw lleihau nifer y cerbydau sydd
wedi'u parcio'n anghyfreithlon y tu allan
i ysgolion, mewn safleoedd bysus ac
ar groesfannau i gerddwyr, gan felly
ddarparu llwybrau mwy diogel ar gyfer
cerdded a beicio ar draws Casnewydd."
Mae tîm newydd o swyddogion
gorfodi sifil, wedi’u cyflogi gan y
Cyngor, yn patrolio’r ddinas.

Mae’r swyddogion yn gallu gorfodi’r
holl gyfyngiadau parcio ar y briffordd
gyhoeddus os yw cerbyd wedi’i
barcio’n anghyfreithlon, gan gynnwys:
•
•

•
•

parcio ar linellau melyn
parcio’n hwy nag
a ganiateir mewn
mannau parcio
parcio o flaen cyrbau isel
parcio ymhellach na 50cm
o ymyl y cwrbyn

Bydd cyfyngiadau traffig eraill yn
parhau i gael eu gorfodi gan Heddlu
Gwent, gan gynnwys troseddau
traffig sy’n symud a pharcio peryglus.
I gael rhagor o wybodaeth ewch
i www.newport.gov.uk/cpe

Ydych chi wedi bod
yn ystyried dechrau
teulu? Beth am ystyried
mabwysiadu plentyn?
Waeth beth yw eich oedran, sefyllfa
ariannol, neu gyfeiriadedd rhywiol,
mae'r Gwasanaeth Mabwysiadu
Cenedlaethol yn annog mwy
o bobl i siarad â Gwasanaeth
Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru
i weld sut y gallwch fabwysiadu
a bod yn rhiant unigryw.

Mae rhwystrau newydd
hefyd wedi'u gosod ar hyd
y mynedfeydd i'r llwybrau
tynnu sy'n ei gwneud yn haws
i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn
gael mynediad. Mae'r gwaith
yn rhan o strategaeth y Cyngor
i wella'r llwybrau teithio llesol
presennol yn ogystal â nodi a
gweithredu llwybrau newydd.
Mae'r gwaith hefyd yn cysylltu
â nod strategol y Cyngor o
gefnogi iechyd a lles dinasyddion,
y mae annog teithio llesol
yn un o’i brif amcanion.

CYMORTH
DIGIDOL NEWYDD
SYDD AR GAEL I
OFALWYR
Mae Carers UK wedi datblygu
ap defnyddiol o'r enw Jointly
sy'n gwneud cyfathrebu a
chydlynu rhwng y rhai sy'n
rhannu cyfrifoldebau gofalu mor
hawdd ag anfon neges destun.
Wedi ei ddylunio gan ofalwyr, y
nod yw helpu i wneud gofalu'n
llai o straen ac yn fwy trefnus.
Gallwch greu 'cylch gofal' i
rannu dyletswyddau gofalu
drwy negeseua gwib, rhestrau
tasgau, calendrau, rhestrau
meddyginiaeth a mwy.
Mae rhanbarth Gwent wedi
sicrhau cyllid i ofalwyr gael
mynediad at y ddarpariaeth
'cylch gofal' am ddim.

Am fwy o wybodaeth ewch i:
www.southeastwalesadoption.
co.uk, e-bostiwch:
adoption@blaenau-gwent.gov.uk

neu ffoniwch 01495 355766

I gael cod mynediad am ddim
e-bostiwchcommunity.
connectors@newport.gov.uk
neu ffoniwch 01633 656656.
I gael rhagor o fanylion, ewch

www.jointlyapp.com
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RHOWCH
GARTREF I GI

AGOR YSGOLION Y DDINAS YN DDIOGEL

Mae gan Gartref Cŵn
Casnewydd nifer o gŵn
yn ei ofal sy’n chwilio am
gartref am byth. A allech chi
agor eich calon a’ch cartref
i gi sydd wedi’i adael?

Rhoddwyd cynllun adfer
ar waith ar gyfer ysgolion
ac addysg yn dilyn cyfnod
cloi’r coronafeirws gan
gyngor y ddinas.

Caiff cŵn sy’n mynd i mewn i’r
cynelau eu gwirio ar gyfer salwch neu
anafiadau a chânt eu trin gan filfeddyg
os oes angen. Ar ôl saith niwrnod
bydd staff yn edrych trwy’r ceisiadau
ac yn dewis y cartref mwyaf addas.

Hefyd ystyriodd adolygiad
cynhwysfawr ar beth ddigwyddodd
pan gadwyd mwyafrif y disgyblion
gartref a’r cyfnod “ailgydio
a dal i fyny” tair wythnos ar
ddiwedd tymor yr haf.

Ystyrir ffactorau gan gynnwys
oedran, anghenion hyfforddi a
lefelau ymarfer corff y ci yn ogystal
â phrofiad blaenorol, oriau gwaith
ac aelodau eraill o deulu (gan
gynnwys plant ac anifeiliaid anwes)
y person sy’n cynnig ailgartrefu ci.

Rhoddwyd cymorth i ysgolion
a sefydliadau addysgol eraill
er mwyn iddynt allu agor yn
ddiogel i ddisgyblion a staff.

Yn gwbl briodol, mae angen i
bobl wneud yn hollol siŵr eu bod
wedi gwneud y dewis perffaith,
a gall gymryd rhai ymweliadau
cyn iddynt wybod yn iawn.

I gael rhagor o wybodaeth
ewch i www.newport.gov.uk/
newportdogshome

MAE CAMWYBODAETH
YN LLEDAENU FEL
FEIRWS, MEDDYLIWCH
CYN RHANNU
Os ydych chi’n chwilio am
wybodaeth ddibynadwy a
chywir am y datblygiadau
diweddar yn y pandemig
COVID-19, sicrhewch
eich bod yn defnyddio
ffynonellau dibynadwy fel:
•
•
•
•
•

Iechyd Cyhoeddus Cymru:
(www.icc.gig.cymru)
Public Health England
(www.gov.uk/phe)
Llywodraeth Cymru
(www.gov.wales/coronafeirws)
Llywodraeth y DU
(www.gov.uk/coronavirus
GIG (www.nhs.uk)

Mae gwaith i atal a lleihau
anghydraddoldeb o ran cynnydd
a chanlyniadau i bob dysgwr yn
cael ei wneud drwy weithredu'r
cynllun parhad dysgu cenedlaethol.
Mae blaenoriaethau eraill yn
cynnwys cefnogi ysgolion i
wella a datblygu sgiliau digidol
a darparu cymorth i blant sydd
heb fynediad at offer digidol.
Er mwyn paratoi ar gyfer ailagor
ysgolion, sefydlwyd grŵp cynllunio
gweithredol gyda chynrychiolwyr
o adran addysg y Cyngor,
gwasanaethau eraill a phenaethiaid.

GWNEUD CAIS
AM LE MEITHRIN
NEU MEWN
YSGOL YN 2021

Yn ystod y cyfnod cloi, darparodd
y Cyngor ofal plant i bobl ifanc
agored i niwed a theuluoedd
gweithwyr allweddol mewn
canolfannau wedi’u lleoli mewn
ysgolion ledled y ddinas. Roedd tua
300 o blant yn mynychu bob dydd
yn ystod yr wythnos a chynigiwyd
gofal y tu allan i oriau hefyd.
Nododd arolwg fod mwy na
2,500 o blant heb fynediad at
ddyfais ddigidol na chysylltiad
rhyngrwyd dibynadwy. Mae'r
ffigurau diweddaraf yn dangos bod
bron i 800 o ddyfeisiau wedi'u
benthyca i ddisgyblion a bod 1261
o unedau i ddarparu cysylltiad
rhyngrwyd 4G wedi'u rhoi.
Dywedodd Arweinydd Cyngor
Dinas Casnewydd, y Cynghorydd
Jane Mudd: “Rwy'n cydnabod bod

hwn wedi bod yn gyfnod anodd i
ysgolion, disgyblion a'u teuluoedd
a bydd yr heriau'n parhau. Fodd
bynnag rwy’n hyderus bod popeth
wedi’i wneud fel y gellir tawelu
meddwl rhieni ei fod yn ddiogel
i’w plant ddychwelyd i’r ysgol.
Ni allaf bwysleisio digon pa mor
bwysig ydyw iddynt fynd yn ôl.

A oes gennych chi blentyn a
aned rhwng 1 Medi 2017 a 31
Awst 2018?
Mae ceisiadau ar agor ar gyfer lle
meithrin ym mis Medi 2021 a byddant
yn cau ar 16 Medi 2020. Mae’n
rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn y
dyddiad cau. Os cyflwynwch gais
ar ôl y dyddiad cau, bydd yn llai
tebygol y bydd eich plentyn yn gallu
mynychu eich ysgol feithrin ddewis.

Derbyniadau
2021

Gwnewch
gais o:

Meithrin

8 Gorffennaf 2020 16 Medi 2020

2 Rhag 2020

Derbyn

4 Tach 2020

13 Ion 2021

16 Ebrill 2021

Uwchradd
(Blwyddyn 7)

23 Medi 2020

25 Tach 2020

1 Mawrth 2021

Dyddiad cau:

Dyddiad y
cynnig:

Dyddiadau tymor ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21.
Tymor yn
Yr hydref

Dechrau
1 Medi 2020

Gwanwyn 4 Ion 2021
Haf

12 Ebrill
2021

Hanner
tymor yn
dechrau

Hanner
tymor yn
gorffen

Tymor yn
gorffen

26 Hydref 2020 30 Hydref 2020

18 Rhag 2020

15 Chwef 2021 19 Chwef 2021

26 Maw 2021

31 Mai 2021

20 Gorffennaf
2021

4 Mehefin 2021

"Ni chaeodd ysgolion ar ddechrau’r
cyfnod cloi, buont ar agor i
ddarparu gofal plant i weithwyr
allweddol a phlant agored i niwed.
Roedd rhai'n rhoi cymorth hanfodol
i'w cymunedau ar yr adeg anoddaf
i deuluoedd. Roedd staff hefyd yn
gweithio o bell i ddarparu gwersi a
gwaith i blant eu gwneud gartref.

NEGES GAN
GYNGOR IEUENCTID
CASNEWYDD
Yn debyg i ddinasyddion
eraill, effeithiwyd yn ddirfawr
ar aelodau Cyngor Ieuenctid
Casnewydd gan y sefyllfa
ddryslyd a digynsail y mae
pandemig Covid19 wedi rhoi’r
byd ynddi.
Fodd bynnag, mae hyn wedi
sbarduno ein haelodau a’u
brwdfrydedd i barhau i sicrhau bod
Casnewydd yn lle gwell i bawb.
Ar ddechrau’r cyfnod cloi ym mis
Ebrill, penderfynodd aelodau’r
Cyngor Ieuenctid Casnewydd
eu bod yn awyddus i gefnogi
pobl ifanc yn ystod y cyfnod
rhyfedd hwn yn eu bywydau.
Creodd y Dirprwy Gadeirydd Maisy
a’r swyddog cyfathrebu Poppy yr
ymgyrch ‘April in Isolation’ a oedd
â’r nod o ddarparu heriau hwyliog
bob dydd i helpu i gadw pobl yn actif
ac yn rhoi cynnig ar bethau newydd.

"Hoffwn longyfarch yr ysgolion
a'n timau addysg am eu
cydweithrediad ardderchog
yn ystod y cyfnod hwn. Gwn y
bydd hynny'n parhau wrth i ni
symud drwy'r cyfnod adfer ac
ymdrechu i sicrhau y gall ein holl
ddisgyblion oresgyn yr wythnosau
o addysg amser llawn a gollwyd
a chyflawni eu llawn botensial."
Ers hynny, mae ein tîm cyfathrebu
(Poppy, Mitchell a Maisy gyda
chefnogaeth lawn aelodau gwych
eraill y Cyngor Ieuenctid) wedi
postio ymgyrch ‘Save the planet
in 30 days’ a ‘Love Newport’ a
rannodd hoff bethau’r Cyngor
Ieuenctid am Gasnewydd er mwyn
annog gwerthfawrogi ein dinas.
Hefyd, cymerodd Finlay (cadeirydd
y Cyngor Ieuenctid), Maisy a Poppy
ran mewn cynhyrchu celfwaith
emosiynol ar gyfer y project ‘I’m
thinking of you Cymru’ a chafodd
Poppy a Finlay eu galw’n arwyr
y gymuned gan Radio Dinas
Casnewydd ar gyfer eu gwaith
yn ystod y cyfnod cloi! Rydym yn
falch iawn o’n holl aelodau am eu
gwydnwch a’n gwaith caled sydd
wedi eu galluogi i barhau i weithio
ar ein tair blaenoriaeth: LHDTC+,
yr amgylchedd ac addysg.
Os hoffech chi fod yn rhan
o’r tîm hwn, anfonwch neges
uniongyrchol atom ar y
cyfryngau cymdeithasol.
@youthnewport
@youthcouncilnewport

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.newport.gov.uk/schools

Dilynwch ni ar Twitter
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CANOLFAN
RINGLAND AR
Y RHESTR FER I
ENNILL GWOBR

Mae gan yr ymgyrch neges
syml i rieni: stopiwch yn eich
unfan; siaradwch â’ch plant
am aros yn ddiogel ar-lein; a
diogelwch nhw rhag niwed.

GALL RHIENI HELPU I GADW
PLANT YN DDIOGEL AR-LEIN

Mae Gwobrau Cyflawniadau
Llywodraeth Leol MJ yn
dathlu gwaith awdurdodau
lleol ledled y DU mewn
ystod eang o gategorïau.

Ers dechrau pandemig y
Coronafeirws, bu cynnydd yn
nifer yr adroddiadau i Heddlu
Gwent am bobl ifanc yn rhannu
delweddau anweddus.

Mae’r hyb wedi’i roi ar y rhestr
fer yn y categori arloesi ym maes
eiddo a rheoli asedau ochr yn
ochr â saith project arall.
Wedi’i adeiladu’n wreiddiol yn
y 1960au, ailsefydlodd y project
yr adeilad sydd wrth galon
gweithgareddau cymunedol ac
mae’n cynrychioli gwaith adnewyddu
sylweddol yng nghymuned Ringland yn
ogystal â buddsoddiad mawr ynddi.
Gyda nifer o wasanaethau cyhoeddus
bellach yn cael eu darparu mewn un
safle, mae’r project wedi cael adborth
cadarnhaol gan y gymuned leol a
bydd yn enghraifft ar gyfer hybiau
cymunedol lleol eraill y Cyngor ym
mhob rhan o’r ddinas.
Cyhoeddir yr enillydd
mewn seremoni rithwir
ddydd Gwener 2 Hydref.

“Mae trosedd bob amser yn datblygu
ac mae’r math hwn o seibr-drosedd
yn cael effaith sylweddol ar unigolion,
teuluoedd a chymunedau. Mae
Heddlu Gwent yn ymrwymo i gefnogi’r
gwaith o ddiogelu plant a’u hanghenion
lles. Mae swyddogion a staff wedi cael
hyfforddiant ar adnabod yr arwyddion,
ymateb yn gyflym ac ymchwilio i
helpu i ddiogelu ein cymunedau.”

Ychwanegodd y Dirprwy Brif
Heddwas Blakeman:
Mae Heddlu Gwent wedi
ymuno â Chasnewydd a
chynghorau eraill i rybuddio
rhieni am beryglon ar-lein.
Mae hyn yn digwydd yn
dilyn cynnydd yn nifer yr
adroddiadau o blant yn rhannu
delweddau anweddus ar-lein.
Yn ystod pandemig y coronafeirws,
daeth mynd ar-lein yn ffordd o fyw.
I blant, y rhyngrwyd oedd yr ystafell
ddosbarth, yr iard chwarae neu’r lle
cwrdd â ffrindiau newydd. Yn drist,
mae pobl yn y byd sy’n manteisio
ar hyn ac yn targedu plant.

Dywedodd y Dirprwy Brif
Heddwas Amanda Blakeman:

“Mae gan rieni ran bwysig i’w
chwarae. Trwy adnabod yr arwyddion
a siarad â’u plant, rhieni yw’r
rhai gorau i ddiogelu plant rhag
niwed neu gam-drin ar-lein.”
Dywedodd Ddirprwy Gomisiynydd
Heddlu a Throseddu, Ms Eleri
Thomas MBE: “Mae diogelu

plant a phobl ifanc rhag niwed yn
flaenoriaeth gan y Comisiynydd
Heddlu a Throseddu a Heddlu
Gwent. Yn rhan o’m rôl, rwy’n
ymwybodol o’r dystiolaeth gynyddol
sy’n dangos bod plant a phobl ifanc
yn destun niwed a cham-drin ar-lein.

“Gallwn weithredu dim ond os yw
pobl yn rhoi gwybod i ni am yr hyn
sy’n digwydd. Cofiwch nad oes unrhyw
beth i deimlo cywilydd neu embaras
amdano, rydyn ni yma i helpu. I roi
gwybod i ni’n swyddogol, y cyfan
mae angen ei wneud yw ffonio 101
ar gyfer materion nad ydynt yn frys
neu 999 os ydych chi neu rywun
rydych chi’n ei adnabod mewn perygl.
Neu, gallwch ffonio Crimestoppers
yn ddienw ar 0800 555 111.”
Gallwch hefyd ddilyn Heddlu Gwent
ar y cyfryngau cymdeithasol
@heddlugwent lle y gallwch
roi gwybod yn swyddogol
am drosedd ar-lein.

CARTREFI
NEWYDD I BOBL
DROS 55 OED
Mae un datblygiad tai
newydd wedi’i gwblhau ar
gyfer pobl dros 55 oed ac
mae gwaith wedi dechrau
ar gynlluniau newydd
cyffrous i greu un arall.
Mae Melin Homes yn dymchwel
bloc o 39 o fflatiau un ystafell a
fflatiau yn Tredegar Court ac yn
creu 47 o fflatiau gwarchod ag un a
dwy ystafell wely. Mae’r Cyngor yn
rhoi mwy na 3.8 miliwn trwy grant
tai cymdeithasol a bydd y maes
adeiladau hefyd yn cynnig ystafell staff,
lolfa gymunedol a mannau parcio.
Mae bloc arall yn Tredegar Court
a bydd yn rhannu iard gymunedol
ar ôl i’r adeilad gael ei gwblhau.
Yn dilyn ymgynghoriadau â’r
gymuned, y bwriad hefyd yw cynnwys
gardd mewn modd deall demensia
a fydd yn cynnig amgylchedd tawel
a phrofiadau synhwyraidd. Yn y
cyfamser, mae Central View yn
ddatblygiad adnewyddu tirnod
yng nghanol Casnewydd. Mae’r
cynllun yn cynnwys dwy res â
phlanhigion, gardd to â phlanhigion
a choed ffrwythau ac iard gefn.
Wedi’i ariannu gan Pobl, Llywodraeth
Cymru a Chyngor Casnewydd, mae
Central View yn cynnwys 38 fflat
ag un neu ddwy ystafell wely, yn
benodol ar gyfer pobl dros 55 oed.
Caiff y fflatiau eu gosod o restr
dai Casnewydd, gyda 12 cartref
i’w rhentu am rent canolradd.

GWAITH
ADNEWYDDU
YN STADIWM
CASNEWYDD
Bu gwaith adnewyddu dros
yr haf yn Stadiwm Casnewydd.
Bu Cyngor Dinas Casnewydd a
Casnewydd Fyw yn gweithio mewn
partneriaeth â Newport Harriers,
Chwaraeon Cymru ac Athletau
Cymru i wneud y gwaith adnewyddu
sy’n cynnwys gosod cawell
taflu newydd yn unol â manyleb
Athletau’r Byd ac arwyneb polymerig
newydd ar gyfer y trac a’r caeau yn
ogystal â gwaith glanhau, atgyweirio
a marcio llinellau, a hefyd adeiladu
cawell taflu allanol newydd ac ardal
i’w defnyddio fel cyfleuster hyfforddi.
Cafwyd £150,000 o arian grant
gan Athletau Cymru a Chwaraeon
Cymru i helpu i wneud y gwaith.
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AMDDIFFYNIADAU
LLIFOGYDD
LLYSWYRY
Mae Cyfoeth Naturiol
Cymru (CNC) wedi
cyhoeddi cynigion i adeiladu
amddiffyniadau llifogydd
newydd ar hyd Afon Wysg
yn ardal Spytty Casnewydd.

Bydd y cynlluniau’n lleihau’r
perygl o lifogydd i oddeutu 200 o
gartrefi, 600 o fusnesau a seilwaith
mawr megis cefnffordd yr A48.
Maent yn cynnwys codi rhannau
o’r arglawdd ar hyd Stephenson
Street ac adeiladu muriau llifogydd
newydd mewn rhai lleoedd er
mwyn cryfhau mannau gwan. Mae
gât llifogydd newydd hefyd yn cael
ei chynnig ar Corporation Road,
ynghyd â darn 450m newydd
o briffordd i wella mynediad
at yr ystâd ddiwydiannol.

Mae CNC wrthi’n ymgynghori
â phartneriaid proffesiynol ar ei
asesiad amgylcheddol o’r project
arfaethedig. Bydd ymgynghoriad
cyhoeddus ar gyfer busnesau lleol
a’r gymuned o’u hamgylch yn dilyn.

Mae CNC yn disgwyl gwneud cais
am ganiatâd cynllunio ar gyfer y
cynllun arfaethedig nes ymlaen
eleni yn dilyn yr ymgynghoriadau.
Amcangyfrifir mai £10 fydd y gost.

Dywedodd y Cynghorydd Roger
Jeavons, Dirprwy Arweinydd ac
Aelod Cabinet y Cyngor dros
Wasanaethau’r Ddinas: “Rydym yn

Mewn mannau eraill yng
Nghasnewydd, mae gwaith cynllun
llifogydd Crindiau’n parhau. Bydd
y cynllun hwn yn diogelu 660 o
gartrefi a busnesau yn yr ardal.

falch o fod yn gweithio gyda CNC i
ddod o hyd i atebion sy’n diogelu’r
ddinas, busnes a thrigolion.”

Disgwylir y caiff y cynllun hwn ei
gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.
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A OES ANGEN
CYNGOR CYFLOGAETH
ARNOCH? GALLWN NI
HELPU.
Gall y Cyngor a'i sefydliadau
partner roi cymorth a chyngor
i bobl os oes perygl y caiff eu
swyddi eu dileu neu os yw eu
swyddi wedi’u dileu’n ddiweddar,
os ydynt ar ffyrlo, neu os ydynt yn
gweithio contractau dim oriau.
Mae ein hybiau lleol yn cynnig help
dros y ffôn neu ar-lein gyda’r broses
o chwilio am swyddi a llunio CVs
a help gyda thechnegau cyfweld.
Gellir manteisio ar gyrsiau hyfforddi
ar-lein am ddim a mentora un i un
ac mae cymorth ar gael i unigolion
a theuluoedd er mwyn eu helpu
i allu manteisio ar wasanaethau
digidol, gofal plant a banciau bwyd.
Gall y timau yn yr hybiau hefyd helpu
ar bob cam y broses dileu swyddi:

Cam 1
Swydd mewn perygl o gael
ei dileu
cymorth gyda llunio CV a llenwi
ceisiadau am swyddi a’r gallu i fanteisio
ar gyrsiau cyflogaeth am ddim
gyda mentor cyflogaeth un i un.

Cam 2
Derbyn llythyr dileu swydd
gallai fod modd cael arian trwy Cymru
sy’n Gweithio a all gynnwys cymorth
ariannol ar gyfer mynd i gyfweliadau.
Ewch i www.llyw.cymru/
help-os-ydych-wedi-colli-eichswydd-react-mynediad

Cam 3
Cymorth cyflogaeth yn y
dyfodol
gall timau’r hybiau gynnig cymorth
i unigolion a theuluoedd a
chynnig cysylltiadau â sefydliadau
partner gan gynnwys:
•

•

•

Canolfan Cyngor ar Bopeth
Casnewydd - cyngor cyfrinachol
am ddim ar-lein neu dros y ffôn
01633 240734
www.citizensadvice.
org.uk/cymraeg/
Shelter Cymru - cyngor
arbenigol, annibynnol am ddim ar
dai www.sheltercymru.org.uk/cy/
Cymru sy’n Gweithio - cyngor
arbenigol i fynd i mewn i waith www.cymrungweithio.llyw.cymru/

Y CAMAU NESAF AR GYFER PORTH Y GORLLEWIN
Bydd ymwneud Casnewydd â
phwerdy economaidd Porth
y Gorllewin o fudd i fusnesau
a'r ddinas yn gyffredinol.
Ym mis Gorffennaf, rhoddwyd i
gabinet y Cyngor adroddiad yn
edrych ar bersbectif y ddinas mewn
perthynas â’r bartneriaeth strategol
a’r hyn a allai ddigwydd yn y dyfodol
diolch i’r cydweithrediad hwn.
Mae Porth y Gorllewin wedi
comisiynu adolygiad annibynnol i
lywio’r gwaith o ddatblygu polisïau
a buddsoddi yn y dyfodol. Disgwylir
adroddiad interim lefel uchel,
yn amlinellu heriau a chyfleoedd
uniongyrchol, yn yr hydref. Bydd
adroddiad tymor hwy yn cynnig
dadansoddiad manylach.
Roedd Casnewydd yn rhan o
bartneriaeth gychwynnol oedd
yn cynnwys Bryste a Chaerdydd
ond y llynedd cafodd ei hehangu
i 10 aelod ac mae bellach ag

aelodau o Abertawe i Salisbury.
Gyda'i gilydd, roedd gan y
partneriaid economi o tua
£107bn cyn y cyfnod cloi; 4.4
miliwn o drigolion; 160,000 o
fusnesau a 2.1 miliwn o swyddi.
Dywedodd y Cynghorydd Jane
Mudd, Arweinydd Cyngor Dinas
Casnewydd:
“Mae gennym uchelgeisiau mawr
ar gyfer y ddinas, yn enwedig fel
porth byd-eang ac ym maes arloesi.
Trwy ddod ynghyd yn y pwerdy
economaidd hwn, bydd yn haws
cyflawni’r uchelgeisiau hynny.
"Bydd cydweithio ar adnoddau,
syniadau a gwybodaeth a bydd yn
rhoi cyswllt mwy uniongyrchol â
Llywodraeth y DU ac, felly, y potensial
i elwa ar fuddsoddiadau mawr.
"Edrychaf ymlaen at weld
yr adroddiad interim yn
ddiweddarach eleni.

Y CYNGOR YN CYFLWYNO EI NODAU
ADFER STRATEGOL MEWN YMATEB I
COVID-19
Mae argyfwng iechyd Covid19 wedi creu her sylweddol
a digynsail i'n ffordd o fyw
a'r ffordd y mae Cyngor
Dinas Casnewydd yn
darparu ei wasanaethau.

Mae rhai o'r meysydd gwaith a
chymorth allweddol a gyflawnwyd
ers mis Mawrth yn cynnwys:

•

•

•

•
•
•

A lwybr y ddinas i ddychwelyd i
'normal newydd', mae’r Cyngor
wedi ailedrych ar ei nodau strategol
i adeiladu ar y gwaith y mae ef
a'i bartneriaid wedi'i gyflawni
yn ystod yr argyfwng hwn.

Mae'n fwy hanfodol nag erioed
bellach i gael mewnwelediad i’r
heriau a wynebwn o ganlyniad i'r
cynnwrf economaidd sydd wedi
ei achosi gan y pandemig ac, yn
bwysicach, y cyfleoedd y mae'n rhaid
i ni fanteisio arnyn nhw i helpu'r

•

•

Parhau i gasglu gwastraff
ochr y ffordd
Dosbarthwyd dros
1,000 o barseli bwyd
Ysgolion yn cefnogi plant
gweithwyr allweddol a
phlant sy'n agored i niwed
Lleoliadau Dechrau'n Deg yn
gofalu am blant a chefnogi

gweithwyr allweddol
Gofal a chymorth parhaus gan
wasanaethau cymdeithasol
plant ac oedolion y Cyngor
Dros £48 miliwn o
gymorth busnes wedi’i
roi i fusnesau cymwys
Gweithio gyda phartneriaid
i gynnig llety saff a
diogel i'r digartref
Gweithredu canolfan gyswllt
rithwir gan ateb dros 72,500 o
alwadau

Mae'r pedwar nod adfer strategol
yn adnabod heriau ychwanegol y
mae Covid-19 wedi'u cyflwyno
ac yn canolbwyntio ar y meysydd
allweddol hyn, gan gefnogi:

ddinas i adfer, ailadeiladu a ffynnu."
I ddysgu mwy am Borth y
Gorllewin ac i gael dolen i’r
prosbectws a gyhoeddwyd ar
ddechrau’r flwyddyn ewch i
www.western-gateway.co.uk

•
•
•
•

addysg a chyflogaeth
yr amgylchedd a’r economi
iechyd a lles
anghenion dinasyddion wedi
Covid-19

Dywedodd Arweinydd y Cyngor,
y Cynghorydd Jane Mudd, “Bydd
ein nodau adfer strategol yn rhoi
ffocws i Aelodau, staff, partneriaid
a'n cymunedau er mwyn deall
ein blaenoriaethau ar gyfer hyn
y flwyddyn nesaf. Nid ydynt yn
disodli, ond yn hytrach yn cefnogi
cynllun corfforaethol y Cyngor,
gan adeiladu ar a sicrhau bod y
ffocws a'r ymateb yn briodol yn
dilyn yr amser digyffelyb hwn."

Rhadffon: 08081 963482
neu e-bost:
central.hub@newport.gov.uk
north.hub@newport.gov.uk
east.hub@newport.gov.uk
west.hub@newport.gov.uk
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