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Annwyl Breswylydd,
Rydw i’n atebol i chi o ran plismona a sut 
rydym yn atal ac yn lleihau troseddu yma 
yng Ngwent. Fy mhump blaenoriaeth o 
ran plismona a throseddu yng Ngwent yw:

   •  Darparu gwasanaeth o’r safon 
      orau posib;

   •  Atal a lleihau troseddu;

   •  Cymryd camau i fynd i’r afael ag   
      ymddygiad gwrthgymdeithasol;

   •  Diogelu pobl rhag niwed difrifol;

      a 

   •  Defnyddio adnoddau yn y ffordd  
      orau a darparu gwerth am arian.

Er mwyn cyflawni’r amcanion hyn, un o’r 
cyfrifoldebau pwysicaf gen i yw paratoi 
a gosod elfen yr heddlu eich treth 
cyngor (a elwir yn praesept yr heddlu) 
a’r gyllideb flynyddol.

Wrth benderfynu ar y gyllideb ar gyfer 
2015/16, rwyf wedi cymryd i ystyriaeth 
gofynion y Prif Gwnstabl i ddarparu 
plismona gweithredol – ac mae rhan 
fwyaf y gyllideb heddlu a throseddu’n 
cael ei gwario ar hyn.

Yn ystod y flwyddyn ariannol hon, mae 
grantiau craidd y llywodraeth ar gyfer 
plismona a threchu throseddu yng 
Ngwent wedi’u llleihau gan £3.9 milliwn. 
Bydd effaith y toriadau hyn yn cael 
eu lliniaru trwy raglen effeithlonrwydd 
bresennol Heddlu Gwent, gostyngiadau 
i’r gyllideb a chyfraniadau wrth gefn.  

Fodd bynnag, er mwyn gwneud iawn yn 
rhannol am effeithiau eraill y gostyngiad 
hwn mewn cyllid a tra bod yn ymwybodol 
iawn o’r anawsterau sy’n wynebu 
teuluoedd yn ystod y cyfnod o galedi 
sydd ohoni, rydw i wedi penderfynnu 

cynyddu praesept yr heddlu ar eiddo 
preswyl gan 3.99% ar gyfer 2015/16. 
Cytunwyd ar hyn gan Banel Heddlu a 
Throseddu Gwent ar Ionawr 23 2015. 

Mae hyn yn rhoi cyllideb heriol ond posib 
i ddarparu fy mlaenoriaethau heddlu 
a throseddu a fydd yn fy ngalluogi i 
ddiogelu gwasanaethau i’r cyhoedd. 
Gallwch chi fy nghyrraedd ar y manylion 
cyswllt isod os oes gennych unrhyw 
gwestiynau neu sylwadau am blismona 
a throseddu yng Ngwent.

Dymuniadau gorau

Ian Johnston QPM
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Cost o gyflawni’r blaenoriaethau

2014/15
£’000

2015/16
£’000

Cyllideb Refeniw Crynswth 129,411 127,935

Wedi Tynnu Incwm (5,105) (5,591)

Grantiau Penodol 

(Y Swyddfa Gartref)
(165) (166)

Grantiau Penodol 

(Llywodraeth Cymru)
(4,622) (4,404)

Gwariant Refeniw Net 119,519 117,774

Sut y telir amdani
Grant Cyffredinol yr Heddlu

(Y Swyddfa Gartref)
46,169 43,220

Grant Cynnal Incwm

(Llywodraeth Cymru)
17,156 16,609

Trethi Annomestig Cenedlaethol

(Llywodraeth Cymru)
13,519 13,088

Archebiant Treth y Cyngor 42,675 44,857

Cyfanswm Refeniw 119,519 117,774

Cyllideb Cyfalaf

Gelwir mynd i wariant o ganlyniad i ddarparu 
adeiladau ac asedau eraill yn wariant cyfalaf.

2014/15
£’000

2015/16
£’000

Cyllideb Cyfalaf 4,042 6,195

Sylwer - Mae’r Grant Cyfalaf yn ffigwr dros dro.

Sut y telir amdani
Grant Cyfalaf 1,100 1,100

Cronfa Arloesi 924 625

Derbyniadau o 

Werthu Eiddo
380 0

Cyfraniad o’r Gronfa 

Wrth Gefn
1,638 4,470

Cyfanswm Cyfalaf 4,042 6,195

Mae cost ad-dalu benthyciadau wedi’i 
gynnwys yn y gyllideb cyfalaf.

Band Treth Cost

A £141.08

B £164.59

C £188.11

D £211.62

E £258.65

F £305.67

G £352.70

H £423.24

I £493.78

Beth fyddwch chi’n ei dalu 

 yn ôl Band Treth Eiddo
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