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Her Cyllideb Casnewydd 

Cynigion Arbedion Cyllideb 2023-24 
 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gofyn i aelodau'r cyhoedd roi eu barn ar gyllideb ddrafft y cyngor a 

chynllun ariannol tymor canolig. 

Mae'r cynigion arbedion canlynol allan ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus, gyda gwybodaeth bellach 

am yr arbedion ehangach sydd ar gael yn www.newport.gov.uk/budget. 

Diolch am gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd bwysig hon. 

Gwasanaethau Plant 

Partneriaeth Barnardo's 

Lleihau'r cyfraniad ariannol y mae'r cyngor yn ei wneud i'w bartneriaeth strategol â Barnardo's 

Cymru.  Byddai hyn yn cael ei ddilyn gan ailstrwythuro ac ailfodelu'r bartneriaeth, er mwyn 

canolbwyntio adnoddau sydd ar gael ar y teuluoedd sydd â'r angen mwyaf am gefnogaeth ddwys.  

Ar hyn o bryd mae'r bartneriaeth yn cyflwyno ystod o elfennau arbenigol o gefnogaeth er lles 

teuluoedd a phlant yng Nghasnewydd. 

Y prif feysydd fyddai'n cael eu heffeithio fyddai: 

• Byddai hyfforddiant gofalwr gorchymyn gwarchodaeth arbennig (GGA) - yr hyfforddiant sy'n cael ei 

ddarparu gan y tîm teulu a ffrindiau i ofalwyr GGA yn cael ei ddileu.  

• Gan weithio gyda phobl ifanc yn eu harddegau – bydd y gwasanaeth i gefnogi teuluoedd lle mae 

plentyn mewn perygl o gael ei ecsbloetio'n cael ei ddileu, a dewisiadau amgen i ddarparu'r gwaith 

hwn a geir o fewn timau gwaith cymdeithasol ac asiantaethau partner.  

Dyma'r gwasanaethau eraill fyddai'n cael eu lleihau: 

• Cynadleddau Grŵp Teulu a Chysylltiadau Gydol Oes – mae'r gwasanaeth hwn yn helpu i gefnogi 

teuluoedd i chwilio am eu datrysiadau eu hunain i faterion sy'n parhau a dod o hyd i ffyrdd newydd o 

gefnogi ei gilydd.  Byddai hyn yn cael ei gyfyngu i deuluoedd â phlant sy'n cael eu hasesu fel y rhai â’r 

risg fwyaf o fynd at achosion llys. 

• Cymorth i Deuluoedd – mae'r tîm yn roi ystod eang o gymorth i deuluoedd sydd angen gofal a 

chefnogaeth, sy'n ymwneud â phrosesau amddiffyn plant ac ar adegau sydd eisoes mewn achos llys.  

Mae'r gwasanaeth yn cefnogi tua 400 o deuluoedd bob blwyddyn, fyddai'n lleihau i tua 100 o 

deuluoedd. Byddai gofyn am gefnogaeth ac ymyriadau teuluol gan asiantaethau eraill ac o fewn y 

timau gwaith cymdeithasol. 

• Babi a Fi – yn rhoi cefnogaeth ddwys i deuluoedd sydd wedi cael eu plant wedi’u tynnu oddi wrthynt 

yn y gorffennol. Byddai'r ailstrwythuro arfaethedig yn arwain at 22 o deuluoedd yn derbyn 

cefnogaeth, i lawr o 35. 

• Cymorth ar Leoliad Maeth – mae'r bartneriaeth yn cefnogi lleoliadau maeth pan fydd heriau penodol, 

yn enwedig ynghylch plant sydd angen gwaith uniongyrchol.  Cefnogir lleoliadau maeth hefyd gan 
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weithwyr cyswllt maeth ac ar gyfer nifer fach o gamau cymorth lleoliadau gellir eu darparu trwy MyST 

(Fy Nhîm Cymorth – darpariaeth therapiwtig ddwys a reolir yn rhanbarthol ar gyfer plant sy'n derbyn 

gofal).  Byddai 30 o blant yn parhau i gael y gwasanaeth tra byddai'r 30 arall a gefnogir fel arfer yn 

cael mynediad at lwybrau eraill o gefnogaeth. 

• Ymateb Cyflym - mae'n rhoi cymorth dwys i deuluoedd ar y pwynt cyfeirio.  Mae'r gwasanaeth yn 

canolbwyntio'n benodol ar waith gyda phobl ifanc yn eu harddegau er mwyn eu hatal rhag dod i ofal 

yr awdurdodau lleol.  Byddai'r ailstrwythuro arfaethedig yn arwain at 42 o bobl ifanc yn cael y 

cymorth.  Byddai'r timau gwaith cymdeithasol yn ceisio rheoli cefnogaeth y 30 teulu nad oedd modd 

cael mynediad i'r gwasanaeth mwyach. 

Arbedion arfaethedig: £462k (2023-24) 

1a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 

 

 

1b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

1c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 
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Cynnig Cyswllt Amser i Deuluoedd (Canolfan Cwtch) 

Mae'r gwasanaeth cyswllt a oruchwylir amser teuluol yn cael ei ddarparu'n benodol ar gyfer plant 

sydd yng ngofal yr awdurdod lleol, yn bennaf y rhai sy'n ymwneud ag achosion cyfraith gyhoeddus, 

yng Nghanolfan Cwtch sy'n cael ei chynnal mewn adeilad cyngor.  Y cynnig yw cau Canolfan Cwtch ac 

ailstrwythuro'r cynnig cyswllt dan oruchwyliaeth amser teuluol.  Byddai'r cynnig ailstrwythuro yn 

gyfuniad o: 

• Gyswllt o fewn cartrefi teuluol 

• cyswllt mewn lleoliad cymunedol amgen, ar gyfer teuluoedd sydd angen mwy o oruchwyliaeth.  

Bydd yr adeilad yn cael ei ail-bwrpasu neu'n cael ei ystyried i'w waredu.  Ar hyn o bryd mae'r 

gwasanaeth yn cynnig tua 125 o gysylltiadau yr wythnos i 61 o blant a'u teuluoedd.  Byddai'r cynnig 

ailstrwythuro yn hwyluso tua 75 o gysylltiadau yr wythnos.  

Byddai'n ofynnol i weithwyr cymdeithasol a chynorthwywyr gwaith cymdeithasol godi'r diffyg, a fydd 

yn effeithio ar eu llwyth gwaith presennol.  Byddai'r canlyniad yn wasanaeth ailstrwythuro sy'n 

cynnig 40 y cant yn llai o gysylltiadau nag o'r blaen, wedi'i ddarparu yn y gymuned yn hytrach nag 

mewn lleoliad pwrpasol.  Byddai'r cynnig ailstrwythuro yn canolbwyntio ar y teuluoedd sydd ei 

angen fwyaf. 

Arbedion arfaethedig: £278k (2023-24) 

2a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 
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2b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

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

 

 

 

 

 

Oaklands a darpariaeth Seibiant Byr 

Newid y ddarpariaeth seibiant byr a gynigir gan y cyngor yn Oaklands seibiant a chartref gofal 

preswyl.  Mae Oaklands yn cynnig seibiannau byr a gofal ar gyfer: 

• Plant a phobl ifanc 4-17 oed.   

• Hyd at bump o blant/pobl ifanc ar gyfer seibiannau byr wedi eu cynllunio ar unrhyw adeg  

• Anghenion arbenigol gan gynnwys plant a phobl ifanc ag anabledd dysgu, a allai hefyd brofi anghenion 

corfforol a meddygol cymhleth ychwanegol. 

Ar hyn o bryd mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu saith diwrnod yr wythnos.  Byddai'r newid 

arfaethedig yn golygu bod Oaklands yn agor pedwar diwrnod yr wythnos, o ddydd Llun 3pm tan 

ddydd Iau 10am.  Fe fydd y gwasanaeth is yn golygu y bydd modd cefnogi 11 a 12 o blant bob 

wythnos, gostyngiad o 21.  Bydd pob plentyn yn derbyn pedair sesiwn y mis, gostyngiad o chwe 

sesiwn ar gyfartaledd. 

Gallai hyn arwain at deuluoedd yn gofyn am blant yn dod i ofal awdurdodau lleol, neu fod gofyn i'r 

cyngor brynu seibiannau byr gan ddarparwyr amgen mewn sefyllfaoedd argyfwng.  Bydd y 

ddarpariaeth gofal cartref yn Oaklands yn parhau. 

Arbedion arfaethedig: £485k (2023-24) 

3a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 
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B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 

 
 

3b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

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

 

 

 

 

 

Staffio ar Draws y Gwasanaethau Plant 

Lleihau'r staffio mewn gofal cymdeithasol plant o 8 swydd.  Mae saith swydd gweithiwr 

cymdeithasol ac un swydd gynorthwy-ydd gwaith cymdeithasol wedi'u hadnabod o bob rhan o 

dimau rheng flaen gwasanaethau ein plant.  Mae pob un o'r 8 swydd hyn yn wag. 

Bydd y gostyngiad yma yn nifer y staff yn effeithio ar allu'r cyngor i gynnal darpariaeth 

gwasanaethau ar y lefelau presennol.  Bydd gwasanaethau statudol yn dal i gael eu darparu.  Bydd y 

cyngor yn gweithio gyda phartneriaid i helpu i ddiwallu anghenion teuluoedd a lliniaru'r effaith bosib 

o golli'r swyddi. 

Bydd Gwasanaethau Plant yn parhau i gynnig cyngor a chynorthwyo yn ogystal ag asesu a chynnal 

ymyriadau statudol pan fydd anghenion diogelu. 

Arbedion arfaethedig: £435k (2023-24) 
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4a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 
 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 
 

 

4b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

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

 

 

 

 

Gwasanaethau Oedolion 

Contractau i oedolion: gwasanaethau comisiwn 

Cymhorthdal grant: cynnig i leihau'r gyllideb (£159,900).  Bydd y cyngor yn cael mynediad at gyllid 

grant i ddiogelu elfennau o ddarpariaeth barhaus gwasanaethau ataliol. 

Growing Space: i ddod â'r contract i ben gyda'r darparwr gwasanaeth iechyd meddwl ar ddiwedd mis 

Mawrth 2023 (£95,700).  Mae risg y bydd tynnu cyllid gwasanaethau oedolion yn ôl yn effeithio ar 

ddarparu'r gwasanaeth a mynediad i ddinasyddion sydd â phroblemau iechyd meddwl.  Y cyngor 
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roddodd y cymorth ariannol cychwynnol i sicrhau bod y gwasanaeth yma yn cael ei ddatblygu ac 

roedd ganddo isadeiledd yn ei le. 

Contract gwasanaeth dirprwy Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: i drafod gostyngiad o 10% mewn 

gwasanaeth anstatudol sy'n darparu rheolaeth ariannol i drigolion bregus (£2,600). 

Contract tîm dyletswydd argyfwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: i adolygu ac ail-drafod contract i 

gyflawni gostyngiad o 10% (£27,400).  Mae'n rhaid darparu'r gwasanaeth yma felly bydd y cyngor yn 

gofyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili edrych ar y gwasanaeth a ddarperir a lle gall gynnwys y 

gostyngiad cyllido diwygiedig neu ystyried fformiwla ariannu arall. 

Arbedion arfaethedig: £286k (2023-24) 

5a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 

 

 

5b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

5c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 
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Cyllideb anghenion gofal a chymorth cymwys 

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud â gofal preswyl a nyrsio, a gofal cymunedol. 

Gofal preswyl a nyrsio – i gyfyngu ar nifer y lleoliadau preswyl newydd, yn ogystal â chyflwyno 

cyfnod aros ar gyfer lleoliadau newydd, yn unol â chyllidebau a ragwelir.  Felly, bydd llai o leoliadau 

gofal preswyl ar gael a bydd ceisiadau am leoliadau yn cymryd mwy o amser i'w prosesu. 

Gofal cymunedol – lleihau'r pecynnau o ofal cartref yr ydym yn eu cynnig yn unol â chyllidebau sydd 

wedi'u rhagweld.  Ni fydd cost pecyn gofal cartref yn fwy na chost lleoliad preswyl.  Bydd yr holl 

becynnau cymorth presennol a newydd yn cael eu hadolygu yn unol â therfynau cyllidebol.  Bydd 

anghenion asesir dinasyddion yn dal i gael eu diwallu, ond byddwn yn cynnig llai o becynnau 

cymorth gofal nag o'r blaen.  

Ar gyfer y ddwy agwedd, gallai fod effeithiau ar oedi cyn rhyddhau cleifion mewn ysbytai, a gallem 

weld cynnydd yn ansefydlogrwydd y farchnad ofal.  

Bydd gwasanaethau oedolion yn dal i allu rhoi cymorth i'r rhai sydd ei angen.  

Bydd lleoliadau gofal preswyl a phecynnau cymorth gofal cymunedol yn parhau i fod ar gael, ond dim 

cymaint ag o'r blaen.  

Arbedion arfaethedig: £468k (2023-24) 

6a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 
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6b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

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

 

 

 

 

 

Darparu gwasanaethau i gefnogi preswylwyr gydag anabledd dysgu 

Darperir gwasanaethau comisiwn i breswylwyr dros 18 oed sydd ag anabledd dysgu er mwyn iddynt 

fyw bywydau annibynnol neu barhau i fyw gyda'u teuluoedd.  Y bwriad yw adolygu'r holl elfennau o 

ofal ym mhob pecyn unigol ac ailstrwythuro'r gofal a gynigir i leihau gofal dydd, cefnogaeth a gofal 

un-i-un wedi'i deilwra yng nghartrefi pobl gan 10%. 

Ar hyn o bryd mae'r gwasanaethau arbenigol a gomisiynwyd yn darparu ystod o ofal a chefnogaeth 

wedi'i deilwra i 277 o drigolion bregus.  Bydd angen cynnal adolygiadau o'r cynllun gofal i ailasesu 

anghenion holl ddefnyddwyr y gwasanaeth ac i ystyried opsiynau cymorth eraill.  Y timau gwaith 

cymdeithasol fydd yn gwneud hyn.  Yn ogystal, bydd newidiadau mewn gofal yn gofyn am waith 

sylweddol gyda theuluoedd a gofalwyr i addasu i'r newidiadau arfaethedig. 

Bydd cefnogaeth a gofal yn parhau i gael ei gynnig i breswylwyr mwyaf bregus y ddinas fel y gallant 

barhau i fyw'n annibynnol neu gyda'u teuluoedd. 

Arbedion arfaethedig: £308k (2023-24) 

7a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 
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B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 

 
 

7b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

7c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 

 

 

Cyfleoedd Diwrnod i Oedolion (gwasanaeth egwyl fer) 

Mae'r gwasanaeth seibiant byr yn rhoi cymorth i oedolion hŷn a'u gofalwyr di-dâl, drwy gynnig 

gwasanaethau yn un o'n cartrefi preswyl, neu drwy roi cefnogaeth i bobl yn eu cartref eu hunain neu 

eu cymuned leol.  

Mae'r gwasanaeth yn helpu oedolion sydd wedi cael eu hasesu fel rhai sydd â gofal a chefnogaeth 

gymwys i gymdeithasu ac i adeiladu ar sgiliau annibynnol, er mwyn caniatáu iddynt fyw'n annibynnol 

yn y gymuned.  Mae hefyd yn cynnig manteision i ofalwyr di-dâl drwy eu galluogi i gael seibiant a 

mynychu i'w hanghenion eu hunain.  

Y cynnig yw cau'r gwasanaeth seibiant byr yn llwyr, fydd yn darparu arbediad o £613k yn ystod 

2023/24. 

Bydd angen i tua 70+ o oedolion sy'n cael eu cefnogi gan y gwasanaeth gael adolygu eu hanghenion 

gofal a chymorth a'u cyfeirio at wasanaethau priodol sy'n cael eu rhedeg gan grwpiau cymunedol.  

Bydd cymorth ar gyfer oedolion yn dal ar gael gan y cyngor ond ar raddfa lai.   

Arbedion arfaethedig: £613k (2023-24) 
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8a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 

 
 

8b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

8c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 

 

 

Ailstrwythuro gofal cymdeithasol oedolion 

Cynnig i ailgynllunio'r strwythur staffio mewn gwasanaethau cymdeithasol i oedolion, gan ganiatáu i 

ni adlewyrchu anghenion ein trigolion.  Bydd hyn yn cynnwys gostyngiad staffio o 8 swydd cyfwerth 

ag amser llawn.   

Cyfanswm y staff yn y gwasanaethau cymdeithasol oedolion yw 335 o swyddi cyfwerth ag amser 

llawn.  Byddai lleihau'r lefelau staff yn mynd â hyn i lawr i 327 o swyddi cyfwerth ag amser llawn. 
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Bydd gwasanaethau statudol yn dal i gael eu darparu.  Bydd preswylwyr sy'n defnyddio 

gwasanaethau oedolion yn dal i gael y wybodaeth, y cyngor a'r cymorth sydd eu hangen arnynt, 

ynghyd ag unrhyw asesiadau a gwasanaethau statudol. 

Arbedion arfaethedig: £419k (2023-24) 

9a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 

 

 

9b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

9c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 
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Addysg (heb fod yn ysgolion) 

I leihau Cyfraniadau Craidd Awdurdod Lleol (ALl) i'r Gwasanaeth Cyflawni 

Addysg (Gwasanaeth Gwella Ysgolion Rhanbarthol) 

Mae'r GCA (Gwasanaeth Cyflawni Addysg) yn darparu gwasanaeth gwella ysgolion i Gasnewydd, 

Torfaen, Caerffili, Sir Fynwy a Blaenau Gwent. 

Sefydlwyd cyfraniadau craidd a argymhellir fel rhan o ddiwygiadau a gyfeiriwyd gan Lywodraeth 

Cymru yn 2012.  Mae'r rhain yn gymesur â maint a phoblogaeth pob awdurdod lleol unigol.  Ar hyn o 

bryd mae Casnewydd yn talu £790k ar gyfer 2022-23.  Y cynnig hwn yw lleihau'r cyfraniad craidd 

hwn o 20% yn 2023/24. 

Y gostyngiad hwn yw'r cyntaf o'i fath ac mae angen edrych ar waith partneriaeth ranbarthol pellach 

er mwyn darganfod y canlyniad penodol.  Ym mhob sefyllfa, byddai hyn yn arwain at ostyngiad yng 

nghefnogaeth gwaith gwella ysgolion GCA ar gyfer 57 o ysgolion Casnewydd.  Bydd y GCA yn dal i 

ddarparu gwasanaeth i'r ysgolion hynny, yn enwedig y rhai sydd â'r lefel uchaf o angen. 

Arbedion arfaethedig: £158k (2023-24) 

10a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 

 

 

10b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
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10c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 

 

 

Seicoleg Addysg 

Gostyngiad staffio o fewn y gwasanaeth seicoleg addysg.  Bydd lleihau staffio yn lleihau gallu'r 

cyngor i fodloni ei ofynion statudol mewn perthynas â Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 

Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a Chod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021.  

Gall hyn arwain at gynnydd mewn ceisiadau am gynlluniau datblygu unigol a lleoliadau arbenigol 

oherwydd nad oedd gan ysgolion y gallu i fodloni anghenion disgyblion.  Gallai hyn yn ei dro greu 

cynnydd mewn lleoliadau y tu allan i'r sir. 

Bydd y cynnig yn dileu swydd seicolegydd addysgol 0.6CALl (a fydd yn cael ei wacáu yn fuan) a swydd 

seicolegydd addysgol 0.2CALl gwag. 

Bydd gan y tîm 3.8 swydd cyfwerth ag amser llawn (CALl) o hyd gan gynnwys seicolegydd addysg 

egwyddorol, uwch seicolegydd a thri seicolegydd addysg (4 staff). 

Arbedion arfaethedig: £60k (2023-24) 

11a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 
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11b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

11c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 

 

 

Gostyngiad mewn cyfraniadau craidd i Wasanaethau Rhanbarthol SenCom 

(gwasanaethau cymorth synhwyraidd a chyfathrebu) 

Mae SenCom yn wasanaeth allgymorth a gynlluniwyd i gefnogi disgyblion â nam ar eu clyw, nam ar y 

golwg a thrafferthion lleferydd, iaith a chyfathrebu.  Mae pob un o'r pum cyngor yn y rhanbarth yn 

cael eu gwasanaethu gan SenCom ac mae pob un yn gwneud cyfraniad at y costau rhedeg yn 

flynyddol. 

Cynigir gostyngiad o 10 y cant yn y cyfraniad craidd i wasanaeth rhanbarthol SenCom (Synhwyraidd a 

Chyfathrebu).  Cyfraniad presennol Casnewydd yw £651k y flwyddyn a chyllideb Gwent gyfan yw 

£2,430,000. 

Nid yw'r effaith yn sicr gan ei fod yn dibynnu ar benderfyniadau a wneir gan y gwasanaeth, ond 

gallai'r risgiau gynnwys: 

• Rhestrau aros estynedig i weld dysgwyr â nam ar y synhwyrau.   

• llai o gefnogaeth gyffredinol i ddysgwyr sydd â nam ar eu clyw, eu golwg a chyfathrebu.   

• llai o gyfleoedd i staff sy'n seiliedig ar ysgolion allu adeiladu o'r dysgu proffesiynol, y cyngor a'r 

cymorth a roddir gan staff arbenigol SenCom. 

Bydd gwasanaeth SenCom o hyd ac o gofio bod gan wasanaethau ledled y cyngor lefelau sylweddol o 

arbedion i'w caffael, byddai'n briodol gofyn i wasanaethau rhanbarthol wneud effeithlonrwydd 

cyfatebol o leiaf. 

Mae'r gwasanaeth wedi dangos yn y gorffennol bod 13 y cant o gyfanswm y gyllideb yn cyd-fynd â 

gorbenion nad ydynt yn staffio y gellid eu lleihau drwy ddefnyddio asedau sy'n eiddo i'r cyngor ar 

gyfer llety. 

Arbedion arfaethedig: £67k (2023-24) 
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12a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 

 

 

12b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

12c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 
 

 

Ysgolion 

Cronfeydd Ysgolion 

Fel holl wasanaethau'r cyngor, mae ysgolion yn wynebu pwysau chwyddiant sylweddol a chynnydd 

mewn costau. I gydnabod ymrwymiad y cyngor i addysg, y cynnig yw darparu cyllid ychwanegol i 

ysgolion sy’n golygu cynnydd cyffredinol yng ngwerth arian parod cyfanswm cyllideb yr ysgol. 

Bydd y cyllid yn talu am effaith cost cynnydd yn nifer y disgyblion a 50 y cant o'r pwysau cysylltiedig â 

chyflog a nodwyd. Mae hyn yn golygu y bydd yn ofynnol i ysgolion amsugno'r cydbwysedd pwysau 

cyflog ac unrhyw gynnydd chwyddiant arall mewn costau. 
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13a. Beth ydych chi'n meddwl y dylai'r cyngor ei wneud gyda'r cynnig hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud cynnydd llai mewn cyllid 

☐ C:  Gwneud cynnydd mwy mewn cyllid 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud cynnydd llai mewn cyllid.  Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 
 

C:  Gwneud cynnydd mwy mewn cyllid.  Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 
 

 

13b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

13c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 
 

Tai a Chymunedau 

Gwasanaethau Llyfrgell a Dysgu Oedolion yn y Gymuned  

Mae gwasanaethau llyfrgell ledled y ddinas wedi gweld gostyngiad yn nifer yr ymwelwyr, gostyngiad 

yn nifer y benthyciadau o lyfrau a chynnydd yn y galw am wasanaethau digidol.  Mae benthyciadau 

digidol bellach yn 20% o’r cyfanswm. 

Cynigir lleihau oriau agor y llyfrgell, ailffocysu'r defnydd o lyfrgell Pilgwenlli gan flaenoriaethu dysgu 

cymunedol, lleihau faint a wariwyd ar lyfrau corfforol a buddsoddi mewn mwy o adnoddau digidol i 

ateb y galw.  Byddai llinellau'r gyllideb gyffredinol na fyddai'n effeithio ar y ddarpariaeth wyneb yn 

wyneb hefyd yn cael eu lleihau. 
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Ar hyn o bryd mae gwasanaeth llyfrgelloedd y ddinas yn cael ei ddarparu ar draws naw safle.  Byddai 

amseroedd agor y llyfrgell yn gostwng 23 awr yr wythnos, yn cynnwys: 

 un diwrnod ar gau yn llyfrgelloedd Tŷ-du a'r Betws  

 dychwelyd oriau agor llyfrgell Malpas i 20 awr yr wythnos (oriau'n wedi’u cynyddu'n flaenorol) 

 lleihau oriau agor llyfrgell Pilgwenlli i naw yr wythnos  

Byddai lefelau staffio'n cael eu hadolygu a'u haddasu er mwyn adlewyrchu'r oriau agor llai.  Bydd 

hyn yn effeithio ar swyddi gwag a llawn. 

Byddai ailgynllunio'r gwasanaeth a gynigir yn llyfrgell Pilgwenlli i ganolbwyntio mwy ar ddysgu 

cymunedol yn gwneud gwell defnydd o'r adeilad.  Byddai ystafelloedd dosbarth newydd yn y 

cyfleuster yn lleihau'r defnydd o le â thâl mewn lleoliadau eraill.  Byddai gwasanaeth llyfrgell llai yn 

dal i weithredu ar y safle. 

Byddai gostyngiadau eraill yn eu cyllideb yn cynnwys adolygu'r ffioedd proffesiynol sy'n cael eu talu, 

costau postio, a gwario ar adnoddau digidol sydd ar gael fel arall am ddim i'r cyhoedd drwy Lyfrgell 

Genedlaethol Cymru. 

Byddai dros 200 awr o wasanaethau llyfrgell wyneb yn wyneb yn parhau i gael eu cynnig bob 

wythnos mewn lleoliadau ar draws y ddinas.  Bydd argaeledd adnoddau digidol yn cael ei wella, a 

bydd Pilgwenlli yn dod yn ganolfan wella ar gyfer dysgu cymunedol. 

Arbedion arfaethedig: £110k (2023-24); £15k (2024-25) 

14a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 
 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 
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14b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

14c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 

 

 

Lleihau cyllid i gynllun Shopmobility yn 2023-24 

Mae Shop Mobility yn cynnig offer symudedd fel cadeiriau olwyn, cadeiriau pŵer a sgwteri 

symudedd i’r cyhoedd. Cynigir lleihau'r cyllid a ddarperir i Shop Mobility o £17,000 i £10,000. 

Mae'n bosibl y bydd y gostyngiad mewn cyllid yn golygu bod angen i'r model busnes a'r cyfleuster 

llogi presennol gael eu hadolygu gan y sefydliad a byddai'r cyngor yn cynnig cyngor Shop Mobility i 

ymateb i'r gostyngiad hwn mewn cyllid. 

Arbedion arfaethedig: £7k (2023-24) 

15a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 
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15b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

15c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 
 

Yr Amgylchedd a Diogelu’r Cyhoedd 

Ail-strwythuro Gwasanaeth Warden Diogelwch Cymunedol 

Mae gwasanaeth wardeniaid diogelwch cymunedol y cyngor yn cynnwys nifer o swyddogaethau gan 

gynnwys ymddygiad gwrthgymdeithasol lefel isel a materion fel baw cŵn, taflu sbwriel, troseddau 

ysmygu, niwsans sŵn a fandaliaeth.  Mae hefyd yn cefnogi'r gwasanaeth cŵn strae.  Ar hyn o bryd 

mae'n gweithredu saith diwrnod yr wythnos. 

Y cynnig yw adolygu'r gwasanaeth ac ail-flaenoriaethu'r swyddogaethau a gefnogir.  Yn y pen draw 

byddai hyn yn lleihau lefel y gefnogaeth a ddarperir gan y wardeiniaid ac, o bosibl, yn arwain at 

leihau oriau gweithredu. 

Er nad yw'r opsiwn hwn yn bwriadu rhoi'r gorau i ddarparu'r rhan fwyaf o wasanaethau, bydd yn 

golygu eu darparu mewn ffyrdd gwahanol.  Efallai y bydd angen dargyfeirio rhai materion at 

sefydliadau partner fel yr heddlu a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.  Gall amseroedd ymateb 

gael eu heffeithio hefyd. 

Er mai ailgynllunio a lleihau lefel y gwasanaeth a ddarperir gan y wardeiniaid diogelwch cymunedol 

yw'r cynnig, bydd yn sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau ac yn cynnal ffocws ar ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

Arbedion arfaethedig: £169k (2023-24) 

16a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 
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B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 

 
 

16b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

16c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 

 

 

Ffioedd a thaliadau uwch o fewn yr Amgylchedd a Gwasanaethau Hamdden 

Cyflwyno ffioedd uwch a thaliadau am wasanaethau lle mae'r cyngor wedi gweld cynnydd sylweddol 

mewn costau dosbarthu.  Er enghraifft, prynu nwyddau, deunyddiau, neu gostau gweithredol megis 

cynnal a chadw, ynni neu danwydd. 

Er mwyn parhau â darpariaeth gwasanaethau ar y lefel bresennol, cynigir bod ffioedd a thaliadau 

cysylltiedig yn cynyddu 10% yn unol â chwyddiant, ac eithrio rhandiroedd (rhwyng 10% a 20%) a 

Gorchmynion Hawliau Tramwy cyhoeddus (30%). 

Byddai hyn yn arwain at fwy o daliadau am y gwasanaethau canlynol: 

 Gwasanaethau Mynwent gan gynnwys claddu, gweinyddu ac eitemau ategol   

 Rhandiroedd  

 Gorchmynion Hawliau Tramwy Cyhoeddus    

 Llogi ystafell newid ar gyfer cyfleusterau chwaraeon (dim effaith ar ffioedd llogi caeau)  

 Rhentu adeiladau gan gynnwys llety, pafiliwn ac ati.  

 Rhentu parciau a mannau agored ar gyfer digwyddiadau 

Mae'r cynnig hwn yn ceisio talu costau ychwanegol yn unig wrth ddarparu'r gwasanaethau hyn, gan 

felly gynnal y lefel bresennol o ddarparu gwasanaethau. 

Arbedion arfaethedig: £71k (2023-24) 
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17a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 

 
 

17b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

17c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 

 

 

Cyflwyno taliadau parcio i bedwar parc a maes parcio cefn gwlad 

Y cynnig hwn yw symud ymlaen gyda thrydydd cam cyflwyno tâl ac arddangos parcio yn y safleoedd 

canlynol:  

• Glebelands  

• Pwynt gwylio Christchurch (gwarchodfa natur leol)  

• Pwll Morgan (oddi ar Lôn Betws)  

• Bettws Lane (gyferbyn ag Ysgol Uwchradd Casnewydd)   
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Mae hyn yn dilyn gosodiadau wedi'u cwblhau ym Mharc Belle Vue yn 2018/19, a Pharc Tredegar a’r 

Pedwar Loc ar Ddeg yn 2019/20.  Bydd y tariff parcio yn y safleoedd hyn yr un fath â safleoedd eraill 

y parc a byddai'n aros yn nhariff 2022/23. 

Mae lefel yr incwm yn seiliedig ar nifer y gofodau sydd ar gael a'r defnydd amcangyfrifedig.  Yn y 

safleoedd sy'n cael eu defnyddio ar gasglu a gollwng o’r ysgol, bydd cyfnodau hefyd ar adegau 

priodol lle na fydd taliadau'n berthnasol. 

Arbedion arfaethedig: £50k (2023-24) 

18a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 

 
 

18b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

18c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 
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Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref – Codi Tâl am wastraff nad yw’n wastraff y 

cartref 

I ddechrau gwneud cais am gasglu gwastraff di-gartref yng nghanolfan ailgylchu gwastraff y cartref 

(CAGC).  

Byddai'r tâl yn cael ei weithredu ar gyfer casglu rwbel, teiars a phlastrfwrdd.  Mae'r cyngor ar hyn o 

bryd yn derbyn y deunyddiau hyn am ddim ond arweinia at gostau wrth eu prosesu i'w hailgylchu.  

Byddai cyflwyno tâl bychan yn mynd tuag at wrthbwyso'r costau hyn.  Y taliadau arfaethedig yw: 

• Plastrfwrdd: £4 y bag neu'r ddalen (hyd at tua 25kg)  

• Teiars: £2.50 yr eitem  

• Rwbel: £1 y bag (hyd at tua 30kg)  

Byddai'r tâl yn arbed tua £62k i'r cyngor yn erbyn y gost bresennol i ni o brosesu'r eitemau hyn er 

mwyn eu hailgylchu.  

Byddai trigolion sydd am gael gwared ar yr eitemau hyn yn gorfod talu amdanynt ymlaen llaw wrth 

archebu eu slot drwy ein system archebu.  

Arbedion arfaethedig: £62k (2023-24) 

19a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 
 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 
 

 

19b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
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19c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 

 

 

Tâl am finiau newydd (gwastraff gweddilliol) 

I ddechrau gwneud cais am finiau du gwastraff cartref newydd.  Ar hyn o bryd mae gan y cyngor dâl 

a osodwyd ar gyfer talu cost prosesu a chyflwyno biniau du newydd i drigolion, ond nid yw wedi'i 

weithredu.  Y cynnig yw dechrau gweithredu'r tâl o fis Ebrill 2023. 

Mae'r cyngor yn derbyn tua 1,800 cais y flwyddyn am finiau newydd.  Byddai'r tâl yn cael ei osod ar 

£22.36, felly’n codi tua £40k. 

Arbedion arfaethedig: £40k (2023-24) 

20a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 

 
 

20b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
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20c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 
 

 

Casgliad Gweddilliol a Gwastraff Gardd Domestig – 3 Casgliad Wythnosol 

Symud i gylch tair wythnos ar gyfer casglu gwastraff cartref cyffredinol a biniau gwastraff gardd.  Ar 

hyn o bryd mae'r rhain yn cael eu casglu ar gylch pythefnos.  

Bydd casgliadau ailgylchu wythnosol yn aros heb eu newid.  Bydd capasiti ychwanegol yn cael ei 

ychwanegu at y rowndiau casglu i ddelio gyda chynnydd disgwyliedig mewn gwastraff sydd ar ôl i'w 

ailgylchu.  Bydd symud i gylch tair wythnos yn arbed tua £320k dros gyfnod o ddwy flynedd.  Mae 

hyn yn cael ei gyfrifo drwy newidiadau i rowndiau casglu ac mae angen anfon llai o wastraff i'w 

waredu, gyda a chost ychwanegol i dalu am y defnydd cynyddol mewn cynwysyddion ailgylchu a 

bagiau gwastraff bwyd.  

Bydd y newid hefyd yn cynyddu ein gallu i gyrraedd targedau ailgylchu llywodraeth Cymru, sydd ar 

hyn o bryd wedi ei osod ar 70 y cant o wastraff i'w ailgylchu erbyn 2024/25.  Gallai peidio â 

chyrraedd targedau llywodraeth Cymru arwain at ddirwyo'r cyngor: ar lefelau perfformiad 

presennol, byddai'r ddirwy hon tua £500k y flwyddyn.  Bydd gwastraff yn dal i gael ei gasglu'n 

rheolaidd, bydd casgliadau ailgylchu yn aros yr un fath, a bydd maint y gwastraff sy'n cael ei ailgylchu 

yn cynyddu. 

Arbedion arfaethedig: £160k (2023-24); £160k (2024-25) 

21a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 
 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 
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21b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

21c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 

 

Seilwaith 

Newidiadau i arferion a gweithdrefnau gweithredol 

Lleihau gwasanaeth gweithredol rheoli dŵr a draenio. 

Mae gan y cyngor ddyletswyddau dan Ddeddf Draenio Tir 1991, Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 a 

Deddf Priffyrdd 1980 i reoli systemau dŵr a draenio a mynd i'r afael â/atal llifogydd.  Mae'r cyngor 

yn cyflawni'r dyletswyddau hyn drwy archwilio a chynnal a chadw draenio arferol ac adweithiol i 

systemau rheoli dŵr, ffosydd draenio/cyrsiau dŵr a systemau draenio pibellau.  

Cynigir lleihau nifer y gweithredwyr sy'n cyflawni'r dyletswyddau hyn.  Lleihau cerbyd gwagio 

gwylanod a chriw o wasanaeth draenio.  Mae dyletswyddau'r cyngor hefyd yn ymestyn i gynnal a 

chadw gwylanod draenio priffyrdd yn rhagweithiol ar draws y ddinas. 

Mae'r gofrestr asedau yn cofnodi gwylanod draenio yn ogystal â gwahanol rediadau draenio 

systemau sianel a siambrau sy'n derbyn glanhau a chynnal a chadw rheolaidd gan y gwasanaeth hwn 

naill ai ar sail chwe mis neu 12 mis. 

Darperir gwasanaeth adweithiol hefyd yn dilyn digwyddiadau tywydd garw a mynychir methiannau'r 

gwasanaeth draenio lleol.  Cynigir lleihau nifer y gweithredwyr sy'n cyflawni'r dyletswyddau hyn. 

Bydd newidiadau i'r ddau dîm yn sicrhau arbedion drwy gostau staffio a bydd yn lleihau'r angen i 

ailosod y fflyd gyfalaf.  Bydd gostyngiad mewn adnoddau yn effeithio ar y gallu i wneud gwaith 

cynnal a chadw ac ymatebol, ond bydd gwasanaeth yn cael ei gynnal. 

Arbedion arfaethedig: £180k (2023-24) 

 

 

 



28 | T u d a l e n  
 

22a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 
 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 
 

 

22b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

22c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 
 

 

Golau stryd Newid 00:00 i 06:00 (ac eithrio safleoedd hollbwysig diogelwch) a 

Lleihau Gwaith Cynnal a Chadw 

Ar hyn o bryd mae hanner holl oleuadau stryd y ddinas yn gweithredu'n rhan amser lle mae 

goleuadau gwahanol yn diffodd rhwng hanner nos a 06:00 o'r gloch.  Mae hyn yn lleihau'r defnydd o 

ynni dros nos pan fo'r defnydd o'r briffordd yn fach iawn.  

Cynigir ymestyn y dull hwn o bob golau stryd ar draws y ddinas, ac eithrio safleoedd critigol 

diogelwch a nodwyd gan archwiliadau diogelwch ar y ffyrdd. 

Cynigir hefyd i leihau cyllideb cynnal a chadw golau stryd.  Bydd hyn yn cael ei gefnogi gan adolygiad 

o'r broses flaenoriaethu i sicrhau bod gwaith cynnal a chadw risg uchel/effaith uchel yn cael ei 
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flaenoriaethu.  Byddai llai o ddefnydd o ynni a chostau cysylltiedig, yn ogystal ag allyriadau carbon, 

gan gyfrannu at ymrwymiad y cyngor i fod yn garbon sero net erbyn 2030. 

Byddai adnabod safleoedd sy'n feirniadol o ddiogelwch yn cael ei gyflawni drwy archwiliadau manwl 

a byddai buddsoddiad hefyd yn cael ei wneud mewn marciau ffordd ac arwyddion diogelwch.  

Byddai goleuadau drwy'r nos yn parhau ar safleoedd sy'n feirniadol o ddiogelwch.  Byddai 

gwelliannau'n cael eu gwneud i farciau ffordd ac arwyddion diogelwch.  Byddai gwaith atgyweirio a 

chynnal a chadw risg uchel/effaith uchel yn cael ei flaenoriaethu. 

Arbedion arfaethedig: £300k (2023-24); £70k (2024-25) 

23a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 

 

 

23b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

23c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 
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Ffioedd a Thaliadau - Ffioedd wedi cynyddu 10% 

Mae gan y cyngor ddyletswydd i reoli a gweinyddu system ar gyfer defnydd awdurdodedig y 

briffordd.  Mae hyn yn cynnwys rhoi caniatâd i gwmnïau cyfleustodau wneud gwaith yn unol â'r 

ddeddfwriaeth briodol. 

I hwyluso hyn, mae ystod o ffioedd ar waith i dalu costau gweinyddu a goruchwylio.  Mae hefyd yn 

cynnwys taliadau cosb sydd wedi eu rhoi i gwmnïau sy'n methu â chydymffurfio â'r broses ceisiadau 

ffurfiol. 

Cynigir cynyddu'r taliadau hyn 10% yn unol â chwyddiant, ac eithrio gorchmynion rheoleiddio traffig 

dros dro ar gyfer cau ffyrdd er mwyn hwyluso gwaith yn y briffordd lle, yn seiliedig ar ymchwil i'r 

farchnad, argymhellir cynnydd o 21%.  Mae'r cynnig hwn yn ceisio talu costau ychwanegol wrth 

ddarparu'r gwasanaethau hyn, gan felly gynnal y lefel bresennol o ddarparu gwasanaethau. 

Arbedion arfaethedig: £40k (2023-24) 

24a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 

 
 

24b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
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24c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 
 

Adfywio a Datblygu Economaidd 

Ffi rheoli Casnewydd Fyw 

Gostyngiad o 10 y cant yn y ffi rheoli a dalwyd i Gasnewydd Fyw am weithredu gwasanaethau 

hamdden ledled y ddinas.  Pan ymgorfforwyd yr ymddiriedolaeth yn 2014, rhoddwyd cytundeb ar 

waith i leihau'r ffi rheoli erbyn 2020.  Nis cyflawnwyd hyn yn llawn hyd yn hyn. 

Nid yw’r cynnig yn gweld gostyngiad llawn yn y cymorth ariannol i Gasnewydd Fyw i ddarparu 

gwasanaethau hamdden a diwylliannol ond mae’n adlewyrchu’r arbedion y dylid eu cyflawni drwy 

gau Canolfan Casnewydd cyn adeiladu canolfan newydd sy’n fwy ynni-effeithlon ac o ansawdd uchel. 

Arbedion arfaethedig: £217k (2023-24); i’w gadarnhau (2024-25); i’w gadarnhau (2025-26) 

25a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 
 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 
 

 

25b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
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25c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 

 

Y Gyfraith a Safonau 

Lleihau lefelau staffio yn y Gwasanaeth Cofrestru 

Mae'r gwasanaeth cofrestru yn darparu nifer o wasanaethau gan gynnwys cofrestru genedigaethau 

a marwolaethau, priodasau, partneriaethau sifil a darparu copïau o dystysgrifau. 

Cynigir lleihau'r adnodd staffio o fewn y gwasanaeth cofrestru (1 cofrestrydd ac 1 swydd weinyddu).  

Byddai llai o staffio yn effeithio ar nifer yr apwyntiadau sydd ar gael ac felly'r amserlenni y gellir 

darparu gwasanaethau. 

Fodd bynnag, byddai buddsoddi mewn systemau TG ac archifo yn golygu darparu gwasanaethau yn 

fwy effeithiol fel archebu apwyntiadau a chwilio am dystysgrifau dyblyg a'u harchebu.  Ynghyd ag 

adolygiad o'r amserlen penodi, byddai'r effaith gyffredinol ar argaeledd apwyntiadau yn cael ei 

leihau. 

Arbedion arfaethedig: £54k (2023-24) 

26a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 
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26b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

26c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 

 

Cyllid 

Lleihau'r oriau agor mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid 

Mae tîm gwasanaethau cwsmeriaid Cyngor Dinas Casnewydd yn darparu gwasanaethau derbynfa 

wyneb yn wyneb, ffôn (canolfan gyswllt y ddinas) a derbynfeydd y Ganolfan Ddinesig.  Does dim 

newid i oriau agor canolfan gyswllt y ddinas sy'n cael eu cynnig, ond byddai gostyngiad yn y 

ddarpariaeth prif dderbynfa wyneb-yn-wyneb a chanolfan ddinesig: 

Byddai cyfarfodydd wyneb yn wyneb (wedi'u lleoli'n bennaf yn yr amgueddfa ganolog a'r llyfrgell ar 

ôl cwblhau'r gwaith presennol) yn lleihau o 8.30am-5pm, 4 diwrnod yr wythnos hyd at 8am-

2pm/12pm-6pm/10am-4pm, 3 diwrnod yr wythnos. 

Byddai amseroedd agor derbynfa'r Ganolfan Ddinesig yn newid o 8am-9pm, 5 diwrnod yr wythnos 

hyd at 8am-6pm, 4 diwrnod yr wythnos ac 8am-9pm, 1 diwrnod yr wythnos. 

Mae annog defnydd o hunanwasanaeth a gwasanaethau ar-lein yn rhan allweddol o strategaeth 

ddigidol y cyngor ac yn cael ei ategu gan brosiectau a buddsoddiad parhaus i wella mynediad at 

gyfleusterau o'r fath a'u llacio'n rhwydd. 

Mae'r cynnig hwn yn cadw lefel y gwasanaeth ffôn ac yn cynnal gwasanaeth wyneb yn wyneb, sydd 

wedi'i leoli yn bennaf yng nghanol y ddinas.  Er y gall llai o oriau gweithredu wyneb yn wyneb arwain 

at gyfnodau aros hirach ar gyfer apwyntiadau, mae'r amseroedd agor diwygiedig yn lletya'n 

gynharach ac argaeledd diweddarach i gefnogi mynediad ehangach. 

Byddai lleihau prif amseroedd agor derbynfa'r Ganolfan Ddinesig yn golygu llai o gapasiti ar gyfer 

cyfarfodydd gyda'r nos ond byddai'n cadw'r cynnig hwn ar ddiwrnodau a nodwyd yn ystod y mis. 

Arbedion arfaethedig: £53k (2023-24) 
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27a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 

 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 

 
 

27b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

27c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 

 

 

 

 

 

Diffodd y ffôn a'r sianeli wyneb yn wyneb ar gyfer rhai trafodion 

Bydd y cynnig hwn yn gweld rhai ceisiadau trafodiad yn cael eu darparu trwy hunanwasanaeth, 

opsiynau ar-lein yn unig.  Ni fydd cwsmeriaid yn gallu gwneud ceisiadau o'r fath drwy sianeli 

cyfryngol h.y. ffôn neu wyneb yn wyneb. 

Mae ymchwil wedi'i wneud i ba fathau o gais sydd â'r cyfrolau uchaf a pha ganran o'r ceisiadau 

hynny sydd eisoes yn cael eu derbyn drwy opsiynau ar-lein.  Bydd nifer o ardaloedd yn dal i fod ar 

gael dros y ffôn ac wyneb yn wyneb gan gynnwys tipio anghyfreithlon a gwastraff swmpus. 
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Mae'r ceisiadau sydd wedi eu heffeithio yn cynnwys: 

• Biniau, bagiau a bocsys ailgylchu   

• Biniau heb eu Casglu  

• Gwastraff cartrefi - ailgylchu  

• Casgliadau Hylendid 

• Ymholiadau coed  

• Diffygion ar briffyrdd  

• Glanhau strydoedd  

• Adrodd problem parcio  

• Ceisiadau biniau mawr  

• Gwaith cynnal a chadw tir  

• Gordyfiant 

 

Rhoddir mwy o ffocws ar sicrhau bod ein cynnig ar-lein yn fwy effeithlon ac effeithiol i drigolion. Mae 

gan yr ardaloedd a restrir ddefnydd ar-lein uchel eisoes ac mae capasiti yn cael ei gynnal ar gyfer 

sianeli cyfryngol ar gyfer meysydd allweddol. 

Arbedion arfaethedig: £97k (2023-24) 

28a. Beth ydych chi'n ei feddwl y dylai'r Cyngor ei wneud gyda'r cynnig arbed hwn? 

(Sylwer, os na fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â’r cynnig arbediad penodol hwn, neu’n gwneud 

arbediad llai, bydd yn rhaid iddo ddod o hyd i arbedion eraill yn rhywle arall, neu gynyddu ei 

incwm e.e. trwy Dreth y Cyngor) 

☐ A:  Cytuno gyda'r cynnig 

☐ B:  Gwneud arbediad cyllideb llai 

☐ C:  Ceisioio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn 

☐ D:  Ddim yn siŵr 

B:  Gwneud arbediad cyllideb llai. Os felly, beth ydych chi'n meddwl y dylem ei wneud? 

 

 
 

C:  Ceisio osgoi gwneud unrhyw arbedion cyllidebol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Os felly, a allwch chi 

awgrymu lle y gellid gwneud arbedion fel dewis arall? 

 

 
 

 

28b. Pa mor bwysig yw diogelu cyllid ar gyfer y gwasanaeth hwn o gymharu â gwasanaethau eraill yng 

nghynigion arbedion cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24? 

1 Mae’n bwysig iawn 5 Dyw hi ddim yn bwysig  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

28c. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 
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Pobl, Polisi a Thrawsnewid 

Rhesymoli Asedau 

Rydym yn edrych ar y ffordd yr ydym yn defnyddio ein hasedau eiddo fel y ffordd yr ydym yn 

gweithio ac mae'r ffordd y mae pobl yn cael mynediad at wasanaethau wedi newid ers y Pandemig.  

Mae gennym 73 o adeiladau rydym yn darparu gwasanaethau ohonynt sy'n weithredol ac efallai y 

bydd angen i ni gadw llawer o'r rhain.  Fodd bynnag, gallai rhai o’n hasedau, megis y Ganolfan 

Ddinesig a’r Plasty gael eu cyfuno, eu hailddefnyddio neu eu gwaredu i leihau costau a/neu 

gynhyrchu derbyniad cyfalaf.  

29a. A ddylem ni (dewiswch un neu fwy o opsiynau): 

☐ Parhau i ddefnyddio ein hasedau yn yr un modd 

☐ Ail-bwrpasu asedau, lle mae cyllid ar gael i wneud hynny 

☐ Lle bo modd, edrych ar drosglwyddo asedau i grwpiau cymunedol a thrydydd sector 

☐ Gwaredu'r asedau i wireddu derbyniad cyfalaf 
 

29b. Yn benodol mewn perthynas â’r Ganolfan Ddinesig, dylem ni (dewiswch un): 

☐ Edrych ar opsiynau i ddod â sefydliadau eraill i mewn i'r Ganolfan Ddinesig 

☐ 
Symud gwasanaethau allan ac edrych ar ffyrdd newydd o ddefnyddio'r adeilad, lle mae cyllid 

ar gael 

☐ Archwilio opsiynau i gael gwared ar yr adeilad 
 

29c. Yn benodol mewn perthynas â’r Plasty ac adeiladau eraill,  dylem ni (dewiswch un): 

☐ Parhau i'w ddefnyddio fel yr ydym 

☐ Archwilio opsiynau ar gyfer cynyddu'r defnydd 

☐ Archwilio opsiynau ar gyfer gwaredu'r adeilad a'r tir 
 

29d. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ar y cynnig hwn? 
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Ariannu 

Treth Gyngor 

Mae'r arian sy'n cael ei godi trwy'r dreth gyngor yn cyfrif am lai na chwarter cyllideb gyffredinol y 

Cyngor.  Mae'r rhan fwyaf o'r arian yn dod gan Grant gan Lywodraeth Cymru. 

Mae pob 1% o dreth y cyngor yn werth tua £650,000. Felly, os bydd y cyngor yn cytuno ar godiad 

treth gyngor is, bydd yn rhaid tynnu £650,000 ychwanegol oddi wrth wasanaethau allweddol am bob 

1% yn is y mae'n mynd. 

Gyda bwlch o £26.7 miliwn yn y gyllideb, rhaid i'r Cyngor ystyried codi’r dreth gyngor i gefnogi cyllid 

ar gyfer gwasanaethau.  Gwneir hyn gyda'r gwerthfawrogiad llawn ei fod yn fil mawr i aelwydydd. 

Isod mae tabl sy'n dangos cynnydd i aelwydydd yn seiliedig ar gynnydd o 9.5%.  Mae mwyafrif 

cartrefi Casnewydd yn cwympo yn y bandiau A i C, felly byddai hyn yn gynnydd o rhwng £1.55 a 

£2.07 yr wythnos. 

Band A B C D E F G H I 

Cynnydd 

blynyddol yn 

seiliedig ar 

gynnydd o 9.5% 

£80.56 £93.99 £107.41 £120.84 £147.69 £174.55 £201.40 £241.68 £241.68 

Cynnydd 

wythnosol yn 

seiliedig ar 

gynnydd o 9.5% 

£1.55 £1.81 £2.07 £2.32 £2.84 £3.36 £3.87 £4.65 £4.65 

 

Arbedion arfaethedig: £3.584m (2023-24) 

30a. Yw’r cynnydd arfaethedig o 9.5% yn y Dreth Gyngor…? 

☐ Yn ormod  ☐ Iawn fwy neu lai  ☐ Dim digon  ☐ Ddim yn gwybod 

 

30b. 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. 

31. Beth yw eich rhyw? 

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

☐ Benyw  ☐ Hunan-adnabod 

Os gwnaethoch chi dicio 'Hunan-adnabod', nodwch: 

  
 

32. 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 
 

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

☐ Allt-Yr-Ynn  ☐ Pilgwenlli 

☐ Alway  ☐ Ringland 

☐ Beechwood  ☐ Dwyrain Tŷ-du 

☐ Betws  ☐ Gogledd Tŷ-du 

☐ Llangadwaladr Trefesgob a Langstone  ☐ Gorllewin Tŷ-du 

☐ Caerllion  ☐ Shaftesbury (Crindau / Brynglas) 

☐ Gaer  ☐ Sain Silian 

☐ Graig  ☐ Stow Hill 

☐ Llan-wern (Goldcliff)  ☐ Parc Tredegar a Maerun (Dyffyn) 

☐ Llyswyry  ☐ Fictoria (Maendy) 

☐ Malpas  ☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 
1 

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

☐ Ydw  ☐ Nac ydw  ☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 
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35. A ydych chi’n ystyried eich hun yn siaradwr Cymraeg? 

☐ Ydw – yn rhugl  ☐ Nac ydw 

☐ Ydw – yn gallu deall rhywfaint o Gymraeg  ☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 
 

36. Beth yw eich grŵp ethnig? 

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

☐ Gwyn – Gwyddelig  ☐ Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig 

☐ Unrhyw gefndir ethnig Gwyn arall (nodwch): 

☐ Gwyn a Du Caribïaidd  ☐ Gwyn ac Asiaidd 

☐ Gwyn a Du Affricanaidd 

☐ Indiaidd  ☐ Pacistanaidd 

☐ Bangladeshaidd  ☐ Tsieineaidd 

☐ Unrhyw Gefndir ethnig Asiaidd Arall (nodwch): 

☐ Du Affricanaidd  ☐ Du Caribïaidd 

☐ Unrhyw gefndir ethnig Du Arall (nodwch): 

☐ Arabaidd 

☐ Unrhyw gefndir grŵp ethnig arall (nodwch): 

☐ Unrhyw gefndir ethnig cymysg neu aml-ethnig arall (nodwch): 

☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 
 

37. Beth yw eich cyfeiriadedd rhywiol yn bresennol? 

☐ Heterorywiol / Syth  ☐ Panrywiol  

☐ Dyn hoyw / Gwrywgydiwr  ☐ ACE 

☐ Menyw hoyw / Lesbiad  ☐ Rwy’n uniaethu mewn ffordd arall  

☐ Deurywiol  ☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 
 

38. Ydych chi’n briod neu’n byw mewn partneriaeth sifil? 

☐ Ydw  ☐ Nac ydw  ☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 
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39. Crefydd / Cred? 

☐ Bwdhydd   ☐ Mwslim  ☐ Dim crefydd 

☐ Cristion  ☐ Sîc  ☐ Agnostig 

☐ Hindŵ  ☐ Unrhyw gred arall  ☐ Dyneiddiwr 

☐ Iddew  ☐ Anffyddiwr   ☐ Mae’n well gen i beidio â dweud 
 

40. Beth yw eich rhyw?  

☐ Benyw  ☐ Gwryw  ☐ Gwell gen i beidio â dweud 
 

41. A yw eich hunaniaeth rhywedd yr un peth â’r rhywedd a ddynodwyd i chi 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 
 

42. 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. 

https://www.newport.gov.uk/budget

