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Newport’s budget challenge
her cyllideb Casnewydd
Join the conversation  |  Ymunwch â’r sgwrs



•  Rydym yn cynnig dros 800  
o wasanaethau gwahanol i helpu  

i wella bywydau pobl

•  Rydym yn gwneud hyn ar gyfer 
151,000 o bobl 

•   Mewn dros 65,000 o gartrefi
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Eich Cyngor
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•  Ac mae ein poblogaeth  
yn tyfu a thyfu

•  Mae’r twf mwyaf ymhlith plant dan 
5 oed a phobl dros 65 oed

•  Mae’r Cyngor yn cyflogi dros  
6,000 o bobl

Eich Cyngor
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O ble y daw ein harian?

•  Daw’r rhan fwyaf o’n harian gan grantiau cymorth  
Llywodraeth Cymru - 76% o gyfanswm ein cyllideb.

     •  Ers dros 10 mlynedd, mae’r arian gan                   
Lywodraeth Cymru wedi bod yn ‘arian gwastad’                        

(toriad mewn termau real), ond mae cost darparu    
Gwasanaethau wedi codi

CYLLIDO

COSTAU
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O ble y daw ein harian?

•  Mae eich Treth Gyngor yn talu am lai na chwarter y  
gwasanaethau rydych yn eu derbyn. Am bob 1% o doriad 

yng nghyllid y Llywodraeth Cymru, byddai’n rhaid cynyddu’r 
dreth gyngor gan 4% i gynnal yr un lefelau cyllido.

• Mae lefelau Treth Gyngor Casnewydd  
yn parhau i fod yr ail isaf yng Nghymru

o’r dreth  
gyngor

24 %

Grant
Llywodraeth

Cymru
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Pam rydym yn wynebu her ariannol?

Mae pwysau ariannol a’r galw am ein gwasanaethau’n cynyddu oherwydd y canlynol: 

•  Poblogaeth sy’n heneiddio, cynnydd yn y galw am wasanaethau a arweinir,  
gofal am yr henoed a phlant, arian i ysgolion, Isafswm Cyflog Cenedlaethol, costau chwyddiannol

• Awdurdodau Lleol sydd wedi wynebu’r heriau cyllidebol mwyaf yn unrhyw ran o sector cyhoeddus                       
Cymru dros y degawd diwethaf 
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•  Poblogaeth sy’n heneiddio, sy’n fwy dibynnol ar ofal, 
sydd angen rhagor o gymorth cymhleth a drud i helpu 

pobl i aros yn eu tai eu hunain.

Mae costau darparu pecynnau gofal wedi codi o            
£33 miliwn yn 2015/16 i’r hyn a ragwelwyd eleni sef    

£44 miliwn.

•  Ers 2015/16, mae cynnydd o 85% yn nifer  
y plant sydd â lleoliadau gofal y tu allan i Gasnewydd a 

chynnydd o 109% yn nifer y plant sydd mewn trefniadau 
maethu annibynnol.

•  Mae 1,046 o ddisgyblion yn fwy na thair blynedd yn ôl, 
256 o ddisgyblion yn fwy gydag anghenion dysgu  
ychwanegol a thair ysgol ychwanegol i’w rhedeg. 

Galwadau cynyddol  
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Pam rydym yn wynebu her ariannol?

• Mae £41 miliwn o arbedion eisoes wedi eu gwneud yn y 5 mlynedd diwethaf

• Mae angen i ni ddod o hyd i dros £6m o arbedion o hyd yn 2020/21, a £21 ar amcangyfrif yn y pedair blynedd nesaf

• Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i ni lunio cyllideb sy’n mantoli bob blwyddyn  
- chawn ni ddim gwario mwy na’r arian sydd gennym
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Felly beth rydym wedi’i wneud  
i ateb yr her hon?

•   Rydym wedi torri chwarter 
swyddi staff y Cyngor dros 

y 5 mlynedd diwethaf

•  Rydym wedi gwerthu tir, 
adeiladau ac eiddo nad ydym 
yn eu defnyddio mwyach ac 
nad oes eu hangen arnom 

    • Creu modelau cyflenwi 
newydd

AR 

WERTH
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Felly beth rydym wedi’i wneud  
i ateb yr her hon?

•   Adolygu ein gwasanaethau 
er mwyn eu gwneud  

yn fwy effeithlon

 •  Buddsoddi mewn      
gwasanaethau ataliol

•  Helpu pobl  
i fyw’n annibynnol
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• Cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus ar yr holl gynigion cyllidebol rhwng 20 Rhagfyr a 31 Ionawr 

•  Bydd y Cabinet yn ystyried y gyllideb ddrafft ym mis Chwefror 2020

Yr ymgynghoriad ar gyllideb 2020/21 
Bydd y Cabinet yn ystyried nifer o gynigion ym mis Rhagfyr
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Sut allwch dderbyn y  
newyddion diweddaraf  
am gyllideb y Cyngor?

Gwefan y Cyngor:  
www.newport.gov.uk/cy/Council-Democracy/About-the-council/Budget-consultation-2020-2021.aspx

Twitter: @NewportCouncil  neu  #NCCbudget

Facebook: facebook.com/NewportCityCouncil

Materion Casnewydd  - papur newydd y Cyngor

Anfonwch unrhyw adborth neu awgrymiadau atom:
   changing.services@newport.gov.uk  neu  #NCCbudget
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Diolch  
am eich amser


