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Her Cyllideb Casnewydd 

Cynigion Arbedion Cyllideb 2021-22 
 

Yn rhan o broses gosod cyllideb y cyngor, rydym yn ceisio darganfod a deall barn, anghenion ac 

awgrymiadau’r cyhoedd, defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid eraill.  Er ein bod yn gwybod 

bod cynnal y lefel orau bosibl o wasanaethau cyhoeddus yn bwysig i drigolion, mae’n rhaid creu 

cyllideb gytbwys. 

Mae'r sector cyhoeddus wedi wynebu cyfnod hir o ostyngiadau yn y lefelau ariannu mewn termau 

real ers nifer o flynyddoedd ac mae gwariant craidd yn dal yn is na lefelau 2008-09, mewn termau 

real.  Mae heriau digynsail o'n blaenau ar gyfer gwasanaethau ar draws llywodraeth leol, yn enwedig 

oherwydd pandemig y coronafeirws.  Er bod Casnewydd yn un o'r cynghorau a dderbyniodd y mwyaf 

o gyllid y llynedd ac eleni, mae'r ansicrwydd hwn ynghyd â galw cynyddol ac felly costau, yn enwedig 

o fewn gofal cymdeithasol / ysgolion, yn golygu, cyn derbyn yr arbedion arfaethedig, bod rhaid dod o 

hyd i arbedion pellach o hyd. 

Mae 2020 yn flwyddyn heriol iawn – nid yn unig y mae pandemig Covid-19 wedi effeithio ar 

ddarparu 'busnes fel arfer', mae wedi effeithio ymhellach ar y galw ar wasanaethau ac wedi golygu 

bod y cyngor wedi gorfod newid y ffordd mae'n gweithredu.  

Wrth wneud penderfyniadau, rydym hefyd yn defnyddio’r broses Asesiadau o’r Effaith ar Degwch a 

Chydraddoldeb yn ofalus i adnabod effeithiau posibl ar grwpiau gwarchodedig a grwpiau agored i 

niwed ac i gadw at egwyddorion tegwch a lles.  

Ar gyfer 2021-22, mae’r arbedion a gynigir o ran y gyllideb yn rhyw £3.3 miliwn a £6.3 miliwn os yw’r 

cynnig treth gyngor ychwanegol yn cael ei gynnwys (cyllid yn hytrach nag ‘arbediad’).  Gellir rhannu 

hyn yn arbedion a gytunwyd yn ystod blynyddoedd blaenorol ac arbedion newydd - boed yn 

benderfyniadau gan y Cabinet llawn neu Benaethiaid Gwasanaethau.  Sylwer bod y £6.3 miliwn yn 

cynrychioli'r cynnydd arfaethedig llawn yn y dreth gyngor o 5% ac nid dim ond y cynnydd 

ychwanegol o 1%. 

Mae rhagor o wybodaeth am yr arbedion hyn yn adroddiad y Cabinet ar 

www.newport.gov.uk/budget a hoffem glywed eich barn ar y cynigion rydym yn ymgynghori yn eu 

cylch. 

I sicrhau ein bod yn agored ac yn dryloyw, mae pob penderfyniad ynghylch arbedion, gan gynnwys 

rhai nad ydynt yn rhan o’r ymgynghoriad, wedi eu rhestru yn www.newport.gov.uk/budget. 

Diolch am gymryd rhan yn y broses heriol ond pwysig ac angenrheidiol hon. 

 

http://www.newport.gov.uk/cy/Council-Democracy/About-the-council/Budget-consultation-2021-2022.aspx
http://www.newport.gov.uk/cy/Council-Democracy/About-the-council/Budget-consultation-2021-2022.aspx
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Rhestr o Gynigion Cyllideb 2021-22 – Pobl 

Cynnig Rhif 1 
 

AS2122/03 – Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol 

Trawsnewid gwasanaethau dydd i oedolion 

Mae'r gwasanaeth cyfleoedd dydd yn darparu gwasanaethau arbenigol i bobl ag anableddau dysgu 

dwys a lluosog a phobl sydd angen cymorth gyda'u hiechyd meddwl.  Mae nifer o ystafelloedd ar 

safle Brynglas hefyd yn cael eu defnyddio gan grŵp pobl hŷn.  

Mae'r gwasanaethau Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog a phobl hŷn yn darparu seibiant i ofalwyr 

gan fod angen gofal a chymorth personol 24 awr y dydd arnynt.  Mae Brynglas hefyd yn rhoi cyfle i 

bobl gymdeithasu a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. 

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r niferoedd sy'n mynychu'r gwasanaethau wedi gostwng 

yn sylweddol, ceir rhwng 10 a 14 o bobl yn y gwasanaeth iechyd meddwl fesul sesiwn fel arfer; a 

rhwng 21 a 23 yn y sesiwn Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog y dydd.  

Prin fu'r atgyfeiriadau i wasanaeth dydd y gwasanaeth Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog dros y 

ddwy flynedd ddiwethaf tra bu cynnydd yn nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer gofal seibiant i bobl hŷn.  

Nid yw pobl iau sy'n dod i mewn i'r grŵp Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog oedolion a'u teuluoedd 

am gael y gwasanaeth traddodiadol mewn adeiladau. 

Mae diwedd y contract ar gyfer seibiant allanol i bobl hŷn yn bennaf yn dod i ben ar 31 Mawrth ac 

mae hyn yn gyfle i ddarparu'r un lefel o wasanaeth gan ein staff ein hunain.  Byddai gofal yn y 

gymuned yn canolbwyntio'n bennaf ar gefnogi pobl hŷn a gofalwyr di-dâl.   Er mwyn darparu model 

gofal a chymorth yn y gymuned sy'n diwallu anghenion pobl, byddai angen ailstrwythuro’r cynllun 

staffio.  Mae arbedion y gellir eu gwneud drwy ddarparu'r model gwasanaeth hwn o'i gymharu â 

model sy'n seiliedig ar adeiladau, a fyddai'n cael ei gyflawni drwy leihau nifer y staff cyffredinol. 

Cynigir comisiynu gwasanaethau dydd i bobl ag Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog neu wasanaethau 

iechyd meddwl gan ddarparwyr sydd â'r profiad a'r cyfleusterau. 

Arbedion: £437k (2021/22); £145k (2022/23) 

Lleihad o ran Nifer y Staff: 16.97 Cyfwerth ag Amser Llawn  

Mae’r opsiynau canlynol wedi’u cynnig:  

Opsiwn 1:  Parhau i ddarparu gwasanaeth dydd mewn adeilad o Frynglas ar gyfer pobl ag Anawsterau 
Dysgu Dwys a Lluosog, pobl hŷn a phobl â phroblemau iechyd meddwl.  

Opsiwn 2 (Yr Opsiwn a Argymhellir): Symud tuag at fodel allgyrraedd cymunedol a: 
- Ail-ddarparu'r gwasanaeth Iechyd Meddwl i ddarpariaeth trydydd sector; 
- Symud i fodel allgymorth cymunedol o seibiant, gofal a chymorth i bobl hŷn a gofalwyr di-dâl; 
- Darparu ystod gymysg o ddarpariaeth ar gyfer cleientiaid Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog sy'n 

cynnwys gwasanaethau mewn adeiladau ac yn y gymuned gan ddefnyddio cymysgedd o 
ddarpariaeth fewnol ac allanol. 
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1.a Pa un o’r uchod hoffech chi ei weld yn digwydd? 

☐ Opsiwn 1  ☐ Opsiwn 2 (Argymhellir) 
 

1.b A ydych yn credu bod y cynnig hwn yn cael ei egluro'n glir drwy'r achos busnes?  

☐ Yn llawn  ☐ I ryw raddau   ☐ Ddim o gwbl 
 

1.c Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 
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Cynnig Rhif 2 
 

CS2122/03 - Gwasanaethau Plant a Theuluoedd 

Cau Cambridge House fel Cartref Plant 

Mae Cambridge House (CH) yn gartref i blant yn ardal Stow Hill yn y ddinas. Mae cartref plant wedi 

bod yn CH ers dros 30 mlynedd. 

Fel cartref i blant, mae CH yn adeilad mawr iawn sydd ddim yn gweithredu i arfer gorau ym maes 

gofal preswyl i blant.  Mae cynllun yr adeilad yn heriol i reoli plant ag ymddygiadau mwy anodd.  

Mae'r adeilad mewn cyflwr gwael ac er mwyn parhau i'w ddefnyddio'n ddiogel mae angen gwariant 

cyfalaf helaeth.  Mae’r adeilad yng nghanol y ddinas, sydd unwaith eto'n creu heriau helaeth 

oherwydd y risg i blant gael eu hecsbloetio a'u targedu. 

Fel awdurdod lleol (ALl), mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi gwneud gwaith helaeth i gynnal a 

gwella'r gofal preswyl yng Nghasnewydd.  Mae hyn yn cynnwys Porthordy’r Goedwig a Rose Cottage 

gyda Rosedale i ddod i rym ddiwedd mis Tachwedd 2020.  Mae’r gwaith ar Fferm Melin Wynt yn 

mynd rhagddo a rhagwelir y bydd yn dod i rym yn ystod hydref 2021.  Mae Oaklands yn darparu 

seibiannau byr i blant anabl.  Byddai'r bwriad i gau Cambridge House yn unol â datblygiadau cartrefi 

plant llai gyda methodolegau gofal â ffocws mewn ardaloedd mwy gwledig o’r ddinas.  Mae cartrefi 

llai yn gallu diwallu anghenion plant yn well ac maent yn fwy addas ar gyfer datblygu amgylchedd 

teuluol.  Mae gan gartrefi plant sy'n agos at ganol y ddinas fanteision o ran mynediad i gyfleusterau, 

trafnidiaeth gyhoeddus a gwasanaethau eraill.   Fodd bynnag, mae'r manteision hyn yn cael eu 

gorbwyso gan risgiau oherwydd eu bod yn agos at ardaloedd o'r ddinas sydd â risgiau ac anawsterau 

cynhenid i blant a phobl ifanc.   Mae cartrefi plant sydd ychydig y tu allan i ganol y ddinas yn cynnig y 

manteision canlynol - mwy o le i blant, gweithgareddau gwledig a phellter o agweddau mwy anodd 

canol y ddinas.  Mae'r datblygiadau yng Nghasnewydd i gyd o fewn pellter hawdd i wasanaethau a 

chyfleusterau ac nid ydynt yn dioddef o unigedd. 

Ar hyn o bryd, y cyngor hwn sydd â'r nifer fwyaf o gartrefi preswyl mewn unrhyw ALl yng Nghymru 

sydd ag ymrwymiad i ansawdd arfer a gofal diogel i blant. 

Er mwyn gallu cau a chyflawni arbedion am flwyddyn gyfan, bydd angen gwneud penderfyniad 

amserol ar gyfer gwneud y penderfyniad i gau.  Ymgynghorir â'r grŵp staff ar draws gofal preswyl y 

plant er mwyn sicrhau bod gweddill y cartrefi plant yn cael eu staffio'n effeithiol ac yn ddiogel. 

Mae Rosedale wedi'i gaffael a chwblhawyd y gwaith cyfalaf gan ddefnyddio cyllid grant y Gronfa 

Gofal Integredig (CGI).  Mae Rosedale ar y rhestr i fod yn barod i'w ddefnyddio erbyn dechrau mis 

Rhagfyr.  Cyfrifwyd y gyllideb refeniw ar yr un sail â Rose Cottage sydd â'r un nifer o blant ac sy'n 

gweithio yn y ffordd a gynlluniwyd ar gyfer Rosedale.  Mae Rosedale wedi'i gynllunio yn yr un ffordd 

â Rose Cottage gyda'r gyllideb refeniw wreiddiol yn dod gyda'r plant sydd wedi'u lleoli y tu allan i'r 

sir.  Os cytunir ar yr achos busnes hwn, yna bydd y refeniw sy'n gysylltiedig â'r plant sy'n dychwelyd 

yn cael ei ailystyried naill ai yn erbyn y pwysau sydd yn y Gwasanaethau i Blant neu fel y camau nesaf 

i leihau nifer y lleoliadau y cytunwyd arnynt mewn lleoliadau preswyl y tu allan i'r sir. 

Er mwyn manteisio i'r eithaf ar elfen arbedion y cynnig hwn, yr elfen olaf yw targedu un gwely yn 

Rosedale i'w ddefnyddio gan ALl cyfagos.  Mae trafodaethau wedi dechrau gydag ALl arall i un 

plentyn ddychwelyd i Gwent a chael ei leoli yn Rosedale.  Bydd hyn hefyd yn sicrhau bod elfen 

ranbarthol cyllid cyfalaf CGI yn cael ei chynnal.  Mae'r angen presennol am leoliadau preswyl ledled 
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Cymru yn llawer mwy na'r ddarpariaeth leol.  Rhagwelir felly y gallai un gwely gael ei ddefnyddio'n 

gyson gan ALl arall sy'n cyfrannu at gyllideb refeniw Rosedale. 

Cyllideb bresennol Cambridge House yw £816k.  Cyllideb Rose Cottage yw £601k.  Felly £215k yw'r 

arbediad a ragwelir.  Yn ogystal, bydd cyfraniad ALl arall i leoliad y flwyddyn yn cyfateb i £124k.  

Felly, cyfanswm yr arbedion yn yr achos busnes hwn yw £339k gydag arbedion yn cael eu gwireddu o 

fis Mehefin 2021 ymlaen. 

Arbedion: £254k (2021/22); £85k (2022/23) 

Lleihad o ran Nifer y Staff: 5.12 CALl 

Mae’r opsiynau canlynol wedi’u cynnig:  

Opsiwn 1:  Cadw Cambridge House fel cartref plant. 

Opsiwn 2 (Yr Opsiwn a Argymhellir): Cau Cambridge House fel cartref plant. 

 

2.a Pa un o’r uchod hoffech chi ei weld yn digwydd? 

☐ Opsiwn 1  ☐ Opsiwn 2 (Argymhellir) 
 

2.b A ydych yn credu bod y cynnig hwn yn cael ei egluro'n glir drwy'r achos busnes?  

☐ Yn llawn  ☐ I ryw raddau   ☐ Ddim o gwbl 
 

2.c Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 
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Rhestr o Gynigion Cyllideb 2021-22 – Lle 

Cynnig Rhif 3 
 

STR2122/02 – Gwasanaethau’r Ddinas 

Taliadau am wastraff nad yw'n wastraff y cartref a eir i ganolfan ailgylchu gwastraff y 

cartref (CAC) 

Yn hanesyddol, mae'r cyngor wedi derbyn gwastraff nad yw'n wastraff y cartref gan breswylwyr fel 

deunydd DIY ac adeiladu. 

Mae hyn wedi arwain at gostau ychwanegol i'r cyngor a bwriad y cynnig hwn yw cyflwyno tâl bach i 

wrthbwyso'r costau hyn. 

Dengys dadansoddiad meincnodi, er nad yw taliadau am y mathau hyn o ddeunyddiau yn gyffredin 

yng Nghymru, bod y rhan fwyaf o gynghorau eraill ledled y DU yn codi tâl am wastraff DIY, 

plastrfwrdd a theiars, gyda phrisiau'n amrywio rhwng £2.50 a £6 fesul bag o blastrfwrdd, a £4 i £5 

fesul teiar. 

Byddai ffioedd newydd ar gael o 1 Ebrill 2021, a chodir tâl ar breswylwyr wrth drefnu apwyntiad i 

waredu'r eitemau. 

Arbedion: £20k (2021/22) 

Lleihad o ran Nifer y Staff: Ddim yn berthnasol 

Mae’r opsiynau canlynol wedi’u cynnig:  

Opsiwn 1:  Cadw’r sefyllfa fel ag y mae. 

Opsiwn 2:  Cyflwyno taliadau am rwbel, teiars a phlastrfwrdd.  Cynhyrchir y prif gostau drwy gasglu 
rwbel, teiars a phlastrfwrdd.  Mae rwbel yn ddeunydd a gynhyrchir yn gyffredin fel rhan o waith 
adnewyddu tai ac mae faint o rwbel a waredir yn y CAGC yn uchel.  Er y byddai cyflwyno taliadau newydd 
yn creu refeniw ychwanegol, byddai'n effeithio ar fwy o breswylwyr ac yn effeithio'n sylweddol ar y 
gyfradd ailgylchu.  Pe bai taliadau'n cael eu cyflwyno ar gyfer pob un o'r tair elfen, ar sail sylfaen adennill 
costau, byddai'r cyngor yn arbed tua £90k.  Fodd bynnag, disgwylir y byddai rhai preswylwyr yn dewis 
gwaredu eu heitemau mewn ffordd wahanol neu beidio â'u hailgylchu, a fyddai'n arwain at ostyngiad 
cyffredinol yn swm y deunydd.  

Opsiwn 3 (Yr Opsiwn a Argymhellir): Cyflwyno taliadau am deiars (£2.5 yr eitem) a phlastrfwrdd (£5 y 
bag – hyd at tua 25kg).  Mae rwbel yn ddeunydd a gynhyrchir yn gyffredin fel rhan o waith adnewyddu 
tai ac mae faint o rwbel a waredir yn y CAGC yn uchel; er y byddai effaith cyflwyno taliadau newydd yn 
uchel o ran refeniw ychwanegol, byddai'n effeithio ar nifer uwch o breswylwyr o ran amlder a chost, a 
byddai hefyd yn cael effaith negyddol sylweddol ar y gyfradd ailgylchu.  Fodd bynnag, mae teiars a 
phlastrfwrdd yn ffrydiau gwastraff cymharol fach yn ôl pwysau, felly byddai unrhyw golledion oherwydd 
bod preswylwyr yn optio allan yn ddibwys o ran y gyfradd ailgylchu, tra'n cyfrannu ar yr un pryd at 
leihau'r costau ychwanegol presennol i'r gyllideb ailgylchu.  Byddai gosod taliadau am waredu teiars a 
phlastrfwrdd yn sicrhau arbedion o 20k heb gael effaith negyddol sylweddol ar y gyfradd ailgylchu. 

Opsiwn 4:  Rhoi’r gorau i dderbyn teiars a phlastrfwrdd.  Byddai arbediad, ond byddai hefyd gostyngiad 
mewn ailgylchu ac ni fyddai’n unol ag amcan lles y cyngor o hyrwyddo twf economaidd ac adfywio tra'n 
diogelu'r amgylchedd. 
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3.a Pa un o’r uchod hoffech chi ei weld yn digwydd? 

☐ Opsiwn 1  ☐ Opsiwn 3 (Argymhellir) 

☐ Opsiwn 2  ☐ Opsiwn 4 
 

3.b A ydych yn credu bod y cynnig hwn yn cael ei egluro'n glir drwy'r achos busnes?  

☐ Yn llawn  ☐ I ryw raddau   ☐ Ddim o gwbl 

 

3.c Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 
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Cynnig Rhif 4 
 

STR2122/05 – Gwasanaethau’r Ddinas 

Gwaith Stryd – Ffioedd a Thaliadau Uwch 

Mae'r cynnig hwn yn ceisio cynyddu ffioedd cyfredol y Cyngor ar gyfer cymeradwyo a phrosesu 

ceisiadau Gorchmynion Rheoli Traffig Dros Dro gan gyfleustodau cyhoeddus a datblygwyr sydd am 

wneud gwaith ar y briffordd fabwysiedig. 

Mae hyn yn ofyniad statudol y mae'n rhaid i bob contractwr ei gael cyn dechrau unrhyw waith a fydd 

yn effeithio ar argaeledd i ddefnyddwyr ffyrdd a cherddwyr lle bydd angen cau ffyrdd a chreu 

gwyriadau i lwybr amgen addas er mwyn gallu gwneud y gwaith yn ddiogel. 

Mae tîm Gwaith Stryd y Cyngor yn gweinyddu pob cais o'r fath ac yn sicrhau cydweithrediad 

effeithlon i sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl ar wasanaethau a gellir cytuno ar fynediad a rennir 

cyn belled ag y bo modd. 

Mae'r broses gyfreithiol hon yn arwain at gostau gweinyddol a chyfreithiol ac mae'n cynnwys 

hysbysebu lle bo angen.  Ar hyn o bryd mae'r cyngor yn codi £800 fesul cais heb gynnwys hysbysebu, 

a godir ar wahân ar yr ymgeiswyr ar gyfer gorchmynion cau ffyrdd hirdymor yn unig. 

Y cynnig yw cynyddu'r ffioedd a godir i gynnwys costau hysbysebu fel bod ymgeiswyr yn ymwybodol 

bod ffi safonol yn berthnasol i bob cais.  Y cynnig ffioedd yw £1,450 fesul cais, yn unol â Chynghorau 

eraill. 

Dengys dadansoddiad o geisiadau a dderbynnir bob blwyddyn y bydd nifer disgwyliedig y flwyddyn o 

58 yn dod i law a bydd cynnydd disgwyliedig o incwm gros yn cael ei gynhyrchu.  Bydd lwfans ar 

gyfer costau hysbysebu yn cael ei gynnwys yn seiliedig ar gau tymor hir a brofwyd yn flaenorol am 

£15k. 

Arbedion: £21k (2021/22) 

Lleihad o ran Nifer y Staff: Ddim yn berthnasol 
 

4.a A ydych yn cytuno â'r cynnig i gynyddu ffioedd o £800 i £1,450 yn unol â Chynghorau eraill? 

☐ Ydw  ☐ Nac ydw  ☐ Ddim yn siŵr 
 

4.b A ydych yn credu bod y cynnig hwn yn cael ei egluro'n glir drwy'r achos busnes?  

☐ Yn llawn  ☐ I ryw raddau   ☐ Ddim o gwbl 

 

4.c Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 
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Cynnig Rhif 5 
 

STR2122/06 – Gwasanaethau’r Ddinas 

Creu maes parcio talu ac arddangos yn Mill Parade 

Ar hyn o bryd, nid yw'r cyngor yn codi tâl i barcio yn y maes parcio 30 lle yn Mill Parade, yn union 

gyferbyn â chanolfan ymwelwyr y Bont Gludo. 

Mae wedi'i uwchraddio'n ddiweddar gyda chyfleusterau gwefru cerbydau trydan ar gyfer 4 cerbyd ar 

y safle hwn. 

Ar hyn o bryd mae'r safle'n cael ei ddefnyddio gan drigolion a busnesau masnachol, y mae rhai 

ohonynt yn storio ac yn cynnal a chadw cerbydau oddi ar y ffordd am ddim am gyfnodau gormodol.  

Derbyniwyd cwynion ynglŷn â diffyg llefydd parcio cyhoeddus yn y lleoliad sydd ar gael ar hyn o bryd.  

Mae'r safle yn gyfleuster parcio delfrydol ar gyfer atyniad twristaidd y Bont Gludo gerllaw ac 

adeiladau masnachol cyfagos. 

Mae’r cynnig hwn yn cynnwys cyflwyno taliadau am y cyfleuster yn unol â meysydd parcio eraill y 

cyngor y tu allan i'r ddinas a mabwysiadu taliadau tariff fel y'u defnyddir ym maes parcio Maendy fel 

ei fod yn gallu cael ei ddefnyddio gan breswylwyr ac ymwelwyr â'r ardal. 

Bydd yn ofynnol i ddyraniad cyfalaf buddsoddi i arbed cychwynnol gael ei gymeradwyo ar gyfer yr 

offer ac arwyddion cysylltiedig a diwygiadau  gorchmynion traffig cyfreithiol. 

Bydd y cynllun yn cynnwys gosod camera teledu cylch cyfyng i fonitro'r safle. Nodir hefyd y bydd 

angen patrolau gorfodi rheolaidd gan swyddogion gorfodi parcio sifil y cyngor. 

Amcangyfrifir y bydd y gwaith hwn a'r broses ffurfiol yn cael eu cyflawni erbyn mis Mawrth 2021. 

Arbedion: £21k (2021/22) 

Lleihad o ran Nifer y Staff: Ddim yn berthnasol 
 

5.a A ydych yn cytuno â'r cynnig i gyflwyno taliadau yn Mill Parade yn unol â meysydd parcio eraill y 

cyngor y tu allan i'r ddinas a mabwysiadu taliadau tariff fel y'u defnyddir ym maes parcio 

Maendy? 

☐ Ydw  ☐ Nac ydw  ☐ Ddim yn siŵr 
 

5.b A ydych yn credu bod y cynnig hwn yn cael ei egluro'n glir drwy'r achos busnes?  

☐ Yn llawn  ☐ I ryw raddau   ☐ Ddim o gwbl 

 

5.c Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 
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Cynnig Rhif 6 
 

STR2122/08 – Gwasanaethau’r Ddinas 

Ffioedd a thaliadau newydd yn y gwasanaethau mynwentydd 

Cyflwyno ffioedd a thaliadau newydd am wasanaethau a ddarperir o fewn y gwasanaethau 

mynwentydd.   Hyd yma, nid yw'r gwasanaethau hyn wedi'u darparu neu wedi’u diffinio fel 

gwasanaeth ar wahân neu wedi'u meincnodi yn erbyn darpariaeth a chostau gwasanaethau o fewn 

yr awdurdod ac awdurdodau lleol cyfagos eraill. 

Bydd y taliadau newydd hyn yn cael eu gweithredu o 1 Ebrill 2021 a byddant yn rhoi rhestr glir a 

chryno i'r cyhoedd o daliadau am wasanaethau claddu a chofebion o fewn safleoedd mynwentydd 

sy'n berchen i ac yn cael eu rheoli gan Gasnewydd.  

Mae’r costau newydd a gynigir fel a ganlyn: 

 Beddau Traddodiadol Gosod set cwrbyn llawn - £400 yr uned (tua 10 y flwyddyn) 

 Bedd Dyfnder Dwbl - £200 yr uned (tua 30 y flwyddyn) 

 Bedd Dyfnder Triphlyg - £200 yr uned (tua 15 y flwyddyn) 

 Prawf Cloddio Bedd - £140 yr uned (tua 10 y flwyddyn) 

 Gosod Brics ar Fedd Sengl - £650 yr uned (tua 4 y flwyddyn) 

 Gosod Brics ar Fedd dwbl - £1,300 yr uned (Dim amcan) 

 Darpariaeth fewnol Angladdau Iechyd y Cyhoedd – o bosibl yn arbed £6,248 

Arbedion: £25k (2021/22) 

Lleihad o ran Nifer y Staff: Ddim yn berthnasol 

Mae’r opsiynau canlynol wedi’u cynnig:  

Opsiwn 1 (Yr Opsiwn a Argymhellir): Cyflwyno taliadau ar y lefelau a nodir.  Mae hyn yn rhoi eglurder i 
deuluoedd sy'n trefnu'r angladd ac yn caniatáu i'r holl gostau gael eu nodi a'u hystyried cyn gynted â 
phosibl gan ddileu costau 'cudd'. 

Opsiwn 2:  Peidio â darparu gwasanaethau ychwanegol – neu yn ôl yr angen yn unig – gyda chostau 
ychwanegol yn cael eu codi’n ddiweddarach, gan achosi gofid i deuluoedd sy'n galaru. 

 

6.a Pa un o’r uchod hoffech chi ei weld yn digwydd? 

☐ Opsiwn 1 (Argymhellir)  ☐ Opsiwn 2 
 

6.b A ydych yn credu bod y cynnig hwn yn cael ei egluro'n glir drwy'r achos busnes?  

☐ Yn llawn  ☐ I ryw raddau   ☐ Ddim o gwbl 
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6.c Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 
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Cynnig Rhif 7 
 

RIH2122/04 – Adfywio, Buddsoddi a Thai  

Gorsaf Wybodaeth yn symud i'r Amgueddfa a'r Llyfrgell Ganolog  

Cyflawnir yr arbediad drwy symud canolfan alwadau'r Orsaf Wybodaeth a chyfleusterau wyneb yn 

wyneb i adeilad yr Amgueddfa a'r Llyfrgell Ganolog (ALlG).  Bydd yr arbediad cyffredinol yn y gyllideb 

yn cael ei wrthbwyso gan gost benthyca, rheoli cyfleusterau'r ALlG a throsglwyddo cyllidebau 

cyfleustodau. 

Mae adleoli'r gwasanaeth wyneb yn wyneb wedi'i gymeradwyo'n flaenorol gan y Cabinet a bydd yn 

galluogi'r defnydd o'r Orsaf Wybodaeth fel hwb cydweithio busnes.  Mae'r meddiannydd wedi'i 

sicrhau (Tramshed Tech) ac nid yn unig y bydd yn dod â'r cysyniad llwyddiannus hwn i Gasnewydd, 

ond bydd hefyd yn darparu man gweithio hyblyg y mae mawr ei angen ar gyfer busnesau newydd a 

busnesau bach a chanolig gwybodaeth ddwys  Ar hyn o bryd mae diffyg cyfleusterau o'r fath yng 

Nghasnewydd a bydd yn rhoi cyfle i ni gadw a chefnogi rhai o'r busnesau a’r talent newydd sy'n 

deillio o'r Academi Meddalwedd Genedlaethol, yr Academi Seiber a'r sefydliad Alacrity, sydd i gyd 

wedi'u lleoli'n agos iawn at (neu o fewn) adeilad yr Orsaf Wybodaeth. 

Roedd y penderfyniad hwn hefyd yn caniatáu i'r cyngor gydymffurfio â'r dull a amlinellwyd yn y 

Cynllun Rheoli Asedau Strategol ar gyfer rhesymoli ein hystâd gan leihau ein risg a'n hatebolrwydd.   

Dewiswyd yr Amgueddfa a'r Llyfrgell Ganolog fel lleoliad newydd addas ar gyfer darparu gwasanaeth 

yr Orsaf Wybodaeth oherwydd ei fod yn rhoi'r cyfle i wneud y defnydd gorau posibl o adeilad 

presennol y cyngor a hefyd wedi’i leoli mewn rhan hygyrch a chanolog o ganol y ddinas. 

Dylai'r arbediad hwn gael ei wireddu’n llawn erbyn mis Ebrill 2021, gyda safle'r ALlG yn dod yn gwbl 

weithredol ym mis Medi 2021. 

Arbedion: £117k (2021/22) 

Lleihad o ran Nifer y Staff: Ddim yn berthnasol 

Mae’r opsiynau canlynol wedi’u cynnig:  

Opsiwn 1 (Yr Opsiwn a Argymhellir): Bwrw ymlaen â chyfleoedd i fasnacheiddio adeilad yr Orsaf 
Wybodaeth, ar y sail y gall swyddogion sicrhau meddianwyr newydd a chyllid allanol sydd eu hangen i 
gyflawni'r prosiect.  Hefyd adleoli staff a gwasanaethau presennol o'r Orsaf Wybodaeth i'r Amgueddfa a'r 
Llyfrgell Ganolog. 

Opsiwn 2:  Peidio â bwrw ymlaen â chyfleoedd i fasnacheiddio adeilad yr Orsaf Wybodaeth, parhau i 
weithredu'r adeilad yn y fformat presennol, gan gynnwys dim newid i'r gwasanaethau a ddarperir yn 
adeilad yr Amgueddfa a'r Llyfrgell Ganolog. 

 

7.a Pa un o’r uchod hoffech chi ei weld yn digwydd? 

☐ Opsiwn 1 (Argymhellir)  ☐ Opsiwn 2 
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7.b A ydych yn credu bod y cynnig hwn yn cael ei egluro'n glir drwy'r achos busnes?  

☐ Yn llawn  ☐ I ryw raddau   ☐ Ddim o gwbl 

 

7.c Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 
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Rhestr o Gynigion Cyllideb 2021-22 – Cyllid a Dim Gwasanaeth 

Cynnig Rhif 8 
 

Dim Gwasanaeth 

Cynyddu’r Dreth Gyngor 

Mae cynnydd sylfaenol o 4% eisoes yn ein hamcanestyniadau ariannol tymor canolig bob blwyddyn.  

Eleni, cynigir cynnydd o 1% ychwanegol i’r dreth gyngor yn 2020/21 gan ddod â’r cynnydd 

arfaethedig i 5%. 

Band A B C D E F G H I 

Cynnydd blynyddol £39.93 £46.58 £53.24 £59.89 £73.20 £86.51 £99.82 £119.79 £119.79 

Cynnydd wythnosol £0.77 £0.90 £1.02 £1.15 £1.41 £1.66 £1.92 £2.30 £2.30 
 

O ystyried bod bron i ddwy ran o dair o eiddo y gellir codi tâl arnynt yng Nghasnewydd ym mandiau 

A - C byddai'r cynnydd i ran fwyaf yr aelwydydd rhwng £0.77 a £1.02 yr wythnos yn seiliedig ar 

gynnydd o 5%. 

Mae treth gyngor Casnewydd yn isel o gymharu ag eraill yng Nghymru, gan gynhyrchu tua 24% o’n 

hincwm o gymharu â thua 25% ar gyfer y rhan fwyaf o gynghorau Cymru.  Mae Casnewydd yn 

parhau i fod yn un o’r awdurdodau â’r lefelau treth gyngor isaf yng Nghymru. 

8.a A yw cynnydd yn y dreth gyngor o 5%? 

☐ Yn ormod  ☐ Yn weddol gywir  ☐ Dim digon  ☐ Wn i ddim 

 

8.b Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 
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Monitro Cydraddoldeb 

Nod hyn yw casglu gwybodaeth fwy cynhwysfawr ar gydraddoldeb ar gyfer y rheiny sy’n cwblhau’r 

arolwg. 

9. Beth yw eich rhyw? 

☐ Dyn  ☐ Anneuaidd   ☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 

☐ Menyw  ☐ Arall  
 

10. Oedran? 

☐ Dan 18 oed  ☐ 35-44 oed  ☐ 65-74 oed 

☐ 18-24 oed  ☐ 45-54 oed  ☐ 75 mlwydd oed neu hŷn 

☐ 25-34 oed  ☐ 55-64 oed  ☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 

 

11. Ym mha ardal yng Nghasnewydd rydych chi’n byw? 

☐ Allt-yr-ynn  ☐ Langstone  ☐ Tŷ-du 

☐ Alway  ☐ Llanwern (Goldcliff)  ☐ Shaftesbury (Crindau / Brynglas) 

☐ Beechwood  ☐ Llyswyry  ☐ Sain Silian 

☐ Betws  ☐ Malpas  ☐ Stow Hill 

☐ Caerllion  ☐ Maerun  ☐ Parc Tredegar (Dyffryn) 

☐ Gaer  ☐ Pilgwenlli  ☐ Fictoria (Maendy) 

☐ Graig  ☐ Ringland  ☐ Nid wyf yn byw yng Nghasnewydd  
 

12. Ydych chi’n ystyried eich hun yn anabl? 

☐ Ydw  ☐ Nac ydw  ☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 

 

13. A ydych chi’n ystyried eich hun yn siaradwr Cymraeg? 

☐ Ydw  ☐ Nac ydw  ☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 
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14. Beth yw eich grŵp ethnig? 

☐ Gwyn – Cymreig / Seisnig / Albanaidd / Gogledd Iwerddon / Prydeinig 

☐ Gwyn – Gwyddelig   ☐ Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig 

☐ Gwyn Arall (nodwch os gwelwch yn dda): 

☐ Gwyn a Du Caribïaidd  ☐ Gwyn ac Asiaidd 

☐ Gwyn a Du Affricanaidd  

☐ Cymysg Arall (nodwch os gwelwch yn dda): 

☐ Indiaidd   ☐ Pacistanaidd  

☐ Bangladeshaidd  

☐ Asiaidd arall (nodwch os gwelwch yn dda): 

☐ Du Affricanaidd  ☐ Du Caribïaidd 

☐ Du Arall (nodwch os gwelwch yn dda): 

☐ Arabaidd   ☐ Tsieineaidd 

☐ Unrhyw grŵp ethnig arall (nodwch os gwelwch yn dda): 

☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 

 

15. Cyfeiriadedd Rhywiol? 

☐ Heterorywiol / Syth  ☐ Deurywiol 

☐ Dyn hoyw  ☐ Rwy’n huniaethu mewn ffordd arall  

☐ Menyw hoyw / Lesbiad  ☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 
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16. Ydych chi’n briod neu’n byw mewn partneriaeth sifil? 

☐ Ydw  ☐ Nac ydw  ☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 

 

17. Crefydd / Cred? 

☐ Bwdhydd   ☐ Mwslim  ☐ Agnostig 

☐ Cristion  ☐ Sikh  ☐ Dyneiddiwr 

☐ Hindŵ  ☐ Unrhyw arall  ☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 

☐ Iddew  ☐ Dim crefydd  

 

18. Ai’r un yw eich hunaniaeth o ran rhywedd â’ch rhywedd pan gawsoch eich geni? 

Mae hunaniaeth rhywedd yn ffordd o ddisgrifio sut rydych chi'n teimlo am eich rhywedd.   Mae rhai 

pobl yn gwybod/teimlo bod eu hunaniaeth o ran rhywedd yr un fath â'r rhyw a neilltuwyd iddynt ar 

enedigaeth – er enghraifft, person y mae ei dystysgrif geni wreiddiol yn dweud 'gwryw' ac maent yn 

uniaethu fel dyn ('ie' i'r cwestiwn hwn).   Mae rhai pobl yn gwybod/teimlo nad yw eu hunaniaeth o 

ran rhywedd yr un fath â'r rhyw a neilltuwyd iddynt ar enedigaeth – er enghraifft, person y mae ei 

dystysgrif geni wreiddiol yn dweud 'gwryw' ac maent yn uniaethu fel menyw ('na' i'r cwestiwn hwn). 

☐ Ydy  ☐ Nac ydy  ☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 
 

19. Cyfrifoldebau Gofalu 

A: A ydych chi’n gofalu am blant oedran ysgol? 

☐ Ydw  ☐ Nac ydw  ☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 

B: A ydych chi’n gofalu am blant cyn-ysgol? 

☐ Ydw  ☐ Nac ydw  ☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 

C: A ydych chi’n gofalu am oedolyn dibynnol neu blentyn sy’n hŷn nag oedran ysgol? 

☐ Ydw  ☐ Nac ydw  ☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 

 

Diolch ichi am roi o'ch amser i roi sylwadau ar y cynigion hyn.  I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r 

wefan:  www.newport.gov.uk/budget 

Os ydych yn cwblhau’r arolwg ar bapur, dychwelwch ef erbyn dydd Gwener 12 Chwefror 2021 i’r 

cyfeiriad canlynol:  Polisi, Partneriaeth a Chynnwys Pobl; Cyngor Dinas Casnewydd; Ystafell 257, 

Canolfan Ddinesig; Casnewydd; NP20 4UR 

http://www.newport.gov.uk/cy/Council-Democracy/About-the-council/Budget-consultation-2021-2022.aspx

