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Rhaglen 
 

Agenda 

1.  Croeso ac Ymddiheuriadau 
 

1.  Welcome and Apologies 

2.  Cofnodion 
 
Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2018 – 
ynghlwm. 
 
Materion yn codi: 
 

2.  Minutes 
 
Confirmation of the minutes of the 
meeting held on 28 November 2018 – 
attached. 
 
Matters arising: 

2.1  Heriau Ariannol – Ymateb 
Llywodraeth Cymru – ynghlwm. 

2.1  Financial Challenges - Welsh 
Government’s response – attached. 
 

3.  Partneriaeth Masnach Deg Ynys 
Môn – cyflwyniad gan y Bartneriaeth. 
 

3.  Anglesey Fair Trade Partnership – 
presentation by the Partnership. 
 
 

4.  Penderfyniadau Panel Annibynnol 
Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 
sy’n berthnasol i Gynghorau Tref a 
Chymuned – cyflwyniad gan Aelodau’r 
Panel. 
 

4.  Independent Remuneration Panel 
for Wales’ Determinations relating to 
Town and Community Councils – 
presentation by Panel Members. 
 
 

5.  Heddlu Gogledd Cymru – Codi 
Ymwybyddiaeth am ‘Linellau Sirol’ – 
cyflwyniad gan yr Heddlu. 
 

5.  North Wales Police – Raising 
Awareness of ‘County Lines’ – 
presentation by the Police. 
 

6.  Adolygu Gorsafoedd Pleidleisio – 
Pennaeth y Gwasanaethau 
Democrataidd i adrodd. 
 
 

6.  Review of Polling Stations – Head 
of Democratic Services to report. 
 

 



 

 

7.  Dyddiad y cyfarfod nesaf  
 
Nos Iau, 18 Gorffennaf 2019 am 7 yh. 
 

7.  Date of next meeting 
 
Thursday, 18 July 2019 at 7 pm. 

8.  Unrhyw fater arall 8.  Any other business 
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Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned 
 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar nos Fercher, 28 Tachwedd 2018 
yn Siambr y Cyngor, Llangefni am 7.00 yh 

 
Yn bresennol: 
 
Cynghorau Tref a Chymuned 
 
Cyng Gordon Warren  Amlwch 
Cyng Stan Zalot   Biwmares 
Cyng Keith Thomas   Caergybi 
Robert Henderson   Caergybi (Rheolwr Gwasanaethau Cymunedol) 
Cyng Eurfryn Davies  Cwm Cadnant 
Cyng Brian Potter   Llanbadrig 
Cyng John Jukes   Llannerch-y-medd 
Cyng Hanna Huws   Llanfairpwll 
Cyng Gareth Cemlyn Jones Llanfairpwll 
Cyng Einion Williams  Llanfihangel Ysgeifiog 
Cyng Margaret Thomas  Llangefni 
Cyng J E Lewis   Llangefni / Bodffordd 
Rhys Parry (Clerc)   Llangefni / Tref Alaw 
Cyng Angela Gliddon  Pentraeth 
Eifion H Jones (Clerc)  Pentraeth 
Cyng Ella Fisk   Porthaethwy 
Cyng Eryl Lewis   Porthaethwy 
Cyng Keith Roberts   Trearddur 
Cyng Bill Rowlands   Trearddur 
 
Cyngor Sir Ynys Môn 
 
Cyng Llinos Medi    Arweinydd y Cyngor (Cadeirydd) 
Cyng Robin Wyn Williams  Deilydd Portffolio – Cyllid 
Annwen Morgan Prif Weithredwr Cynorthwyol – Gwella 

Partneriaethau, Cymunedau a Gwasanaethau 
Marc Jones Pennaeth Swyddogaeth – Adnoddau a Swyddog 

Adain 151 
Fôn Roberts    Pennaeth Plant a Theuluoedd 
Huw Jones    Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 
Rhian Wyn Jones   Swyddog Polisi 
 
1. Ymddiheuriadau 
 

Cyflwynwyd ymddiheuriadau gan y canlynol: 
 

Cyng Edna Jones a Margaret Price (Clerc) – Trewalchmai 
Cyng Delyth Owen – Llanfaelog 
Cyng Ieuan Williams – Dirprwy Arweinydd y Cyngor 
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2. Cofnodion 
 

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Medi 2018 fel rhai 
cywir. 

 
2.1 Toiledau Cyhoeddus – Y Dreth Fusnes 
 

Cefndir: Yng nghyfarfod diwethaf y fforwm, roedd y Cynghorwyr Gordon 
Warren a Brian Potter wedi gofyn am fwy o eglurder o ran rheolau hawlio 
rhyddhad busnesau bychan ac i ba raddau y mae’r Cyngor yn gallu defnyddio 
disgresiwn wrth bennu taliadau’r dreth fusnes. 

 
Rhoddodd Marc Jones, Pennaeth Adnoddau, fraslun o’r dull a ddefnyddir i 
bennu lefelau’r dreth fusnes.   Cyfeiriodd hefyd at ddatganiad diweddar y 
Canghellor y bydd toiledau cyhoeddus yn Lloegr yn derbyn 100% o ryddhad 
o’r dreth fusnes.  Eglurodd y bydd rhaid disgwyl i glywed os bydd hyn yn cael 
ei weithredu yng Nghymru hefyd, gan fod Llywodraeth Cymru’n rhydd i 
benderfynu sut y dylid dyrannu’r arian y mae’n ei dderbyn.    

 
Gofynnwyd am gadarnhad bod busnesau cymwys sydd â gwerth 
trethiannol sy’n llai na £6,000 yn derbyn 100% o ryddhad.   Ymatebodd y 
Pennaeth Adnoddau y byddai’n gwirio’r rheolau ac yn rhoi gwybod i’r 
Cynghorwyr Potter a Warren maes o law.   

 
2.2. Cynllunio Lle – Diweddariad 
 

Cafwyd diweddariad gan Annwen Morgan, fel a ganlyn: 
 
(1) TWRCELYN 
Gwaith a wnaed hyd yn hyn: 

 12 wythnos o fapio asedau wedi'i gwblhau 

 4 cyfarfod cyhoeddus 

 Arolwg Datblygu Economaidd wedi'i gwblhau   

 Cytunwyd ar y Cylch Gorchwyl 
Gwaith sy’n weddill: 

 Cyfarfod yn Ionawr i gwblhau 3 blaenoriaeth ar gyfer y ward 

 Edrych am gyllid ar gyfer swyddog i hwyluso'r broses yn y tymor hir 

 Ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd 
 
(2)  LLIFON 
Gwaith a wnaed hyd yn hyn: 

 Cynhaliwyd 2 cyfarfod 

 Mapio’n parhau 

 Arolwg ar-lein byw 

 Gwersyll RAF Fali wedi'i fapio 
Gwaith sy’n weddill: 

 3ydd cyfarfod yn y flwyddyn newydd 
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(3)  AETHWY 
Gwaith a wnaed hyd yn hyn: 

 Cyfarfod cychwynnol gyda Chyngor Tref Porthaethwy- diwedd Hydref 

 Trafodaethau â Chyngor Cymuned Llanfairpwll -  cytunwyd mewn 
egwyddor 

Gwaith sy’n weddill: 

 Mapio i ddechrau yn Ionawr 
 

(4)  CANOLBARTH 
Gwaith a wnaed hyd yn hyn: 

 Cyfarfod cychwynnol yn Iorwerth Arms  

 Cytuno i ddechrau mapio yn y flwyddyn newydd 
Gwaith sy’n weddill: 

 Trefnu i ymweld â phob Cyngor Cymuned o fewn y ward yn y flwyddyn 
newydd i'w hyfforddi sut i ddefnyddio'r offer mapio 

 
(5)  RHOSYR 
Gwaith i’w wneud: 

 E-bostio allan i drefnu cyfarfod cychwynnol yn y flwyddyn newydd. 
  
3. Cynigion Cychwynnol ar gyfer Cyllideb 2019/20 
 

Cafwyd cyflwyniad gan y Pennaeth Adnoddau yn egluro’r sefyllfa gyfredol o 
ran cyllideb refeniw’r Cyngor, ynghyd â chynigion drafft y Pwyllgor Gwaith ar 
gyfer cyllideb 2019/20. 
 
Gellir crynhoi’r sefyllfa fel a ganlyn: 

 

 Setliad gwael iawn i lywodraeth leol yng Nghymru, gydag Ynys Môn yn 
wynebu’r gostyngiad mwyaf o ran canran 

 Nifer o ffactorau yn gweithio yn erbyn y Cyngor sy’n cynyddu costau’n 
sylweddol 

 Pwysau cost oherwydd y galw am wasanaethau plant, oedolion ac 
anghenion dysgu ychwanegol 

 Hyd yn oed gyda chynnydd sylweddol yn y dreth gyngor, mae angen 
arbedion sylweddol 

 Ni ellir diogelu ysgolion bellach a rhaid iddynt wynebu eu cyfran o’r 
arbedion 

 
Mae’r Awdurdod yn wynebu bwlch ariannol o tua £7 miliwn cyn unrhyw 
gynnydd yn y Dreth Gyngor yn ystod 2019/20, gyda gostyngiadau pellach yn 
yr arian y bydd y Cyngor yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru dros y 
blynyddoedd nesaf.  Hyd yn oed ar ôl caniatáu ar gyfer cynnydd o 5% yn y 
Dreth Gyngor, mae dal angen dod o hyd i arbedion o tua £5.3m.  Mae 
oddeutu £3.7m o arbedion wedi’u hadnabod, sy’n gadael £1.6m yn 
ychwanegol i’w ariannu gyda mwy o doriadau neu drwy gynyddu’r incwm a 
gynhyrchir gan y Dreth Gyngor. 
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Mae’r Pwyllgor Gwaith yn awyddus i dderbyn sylwadau ar yr arbedion sydd 
wedi’u hadnabod yn y ddogfen ymgynghori, ar gynyddu’r Dreth Gyngor yn 
uwch na 5%  a’u hargymhelliad i gynyddu Premiwm y Dreth Gyngor ar gyfer 
ail gartrefi (i 35%) a thai sydd wedi bod yn wag am gyfnod hir (i 100%). 

 
O ran y camau nesaf, nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu 
bwriad i sicrhau nad yw grant unrhyw gyngor yn cael ei dorri yn fwy na 0.5%, 
eu bwriad i roi arian ychwanegol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol a 
helpu gyda’r cynnydd mewn cyflogau athrawon.  Os yn gywir, bydd hyn yn 
rhoi swm ychwanegol o £1.3m, a fyddai’n caniatau rhywfaint o hyblygrwydd i 
Aelodau edrych eto ar arbedion a’r cynnydd yn y dreth gyngor.  Bydd y 
ffigyrau terfynol ar gael ar 20 Rhagfyr 2018 a bydd yr ymgynghoriad 
cyhoeddus yn cau ar 31 Rhagfyr 2018.  Yn y flwyddyn newydd, bydd y 
Pwyllgor Gwaith yn ail-edrych ar y cynigion a chyflwyno ei gynigion terfynol i’r 
Cyngor Sir ym mis Chwefror 2019. 
 
Amlinellir isod y prif bwyntiau a gyfyd yn ystod y drafodaeth ddilynol: 
 
Arbedion mewnol - gofynnwyd a oedd y Cyngor wedi gwneud yr holl 
arbedion sy’n bosib yn fewnol (Amlwch).  Ymatebodd y Pennaeth Adnoddau 
bod y gwasanaethau’n parhau i chwilio am arbedion ond eu bod yn prysur 
gyrraedd pwynt lle byddai unrhyw doriadau pellach yn golygu na fyddai modd 
parhau i gynnal gwasanaethau.   
 
Y Dreth Gyngor – Mynegwyd pryder bod perygl y byddai cynnydd sylweddol 
yn y Dreth Gyngor yn arwain at fwy o bobl yn methu ei dalu (Biwmares).   
Eglurwyd y bydd oddeutu 97% o Dreth Gyngor 2018/19 wedi ei gasglu erbyn 
diwedd y flwyddyn a bod y gyfradd casglu dros gyfnodau tair blynedd yn 
cyrraedd mwy na 99%.  Cyfeiriwyd hefyd at y cymorth ariannol sydd ar gael i 
bobl ar incwm isel trwy Gynllun Gostyniadau’r Dreth Gyngor, a gyllidir gan 
fwyaf gan Lywodraeth Cymru. 
 
Tai – Gwnaed sylw bod angen edrych ar y sefyllfa dai, gan fod pobl leol yn 
cael eu prisio allan o brynu tai ar yr ynys (Llanfairpwll).  Eglurwyd bod grantiau 
ar gael i gynorthwyo pobl leol i brynu tŷ am y tro cyntaf ac adnewyddu cartrefi 
gwag, a hynny trwy’r incwm a gesglir fel Premiymau’r Dreth Gyngor.  Nodwyd 
y ceir rhagor o fanylion mewn adroddiad a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 
12 Tachwedd 2018, sy’n adolygu’r flwyddyn gyntaf o weithredu’r premiwm: 
 
http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/documents/s13444/Premiymaur%20Dre
th%20Gyngor.pdf?LLL=1 
 
Yn ychwanegol, nodwyd bod y Cyngor yn cynyddu ei stoc dai trwy adeiladu 
tai newydd a phrynu cyn-dai Cyngor yn ôl.   
 
Premiwm y Dreth Gyngor – roedd consensws y dylai Llywodraeth Cymru 
ystyried cryfhau rhai elfennau o’r polisi premiymau, a hynny er mwyn sicrhau 
tegwch a chysondeb o ran eithriadau. 
 
 

http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/documents/s13444/Premiymaur%20Dreth%20Gyngor.pdf?LLL=1
http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/documents/s13444/Premiymaur%20Dreth%20Gyngor.pdf?LLL=1
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Ystyriaethau Cynllunio - Cyfeiriwyd at yr angen i gryfhau rhai elfennau o 
reoliadau cynllunio o ran codi tai newydd (Trearddur).  Eglurodd yr Arweinydd 
y dylai’r Canllawiau Cynllunio Atodol ar Dwristiaeth roi sylw i hyn i raddau, ond 
y byddai’n croesawu gwybodaeth am enghreifftiau penodol.    
 
Addysg a Gwasanaethau Plant - Byddai torri ar addysg a gwasanaethau 
plant yn creu arbedion ffug ac fe ddylid codi’r dreth gyngor yn hytrach na hyn 
(Llanfairpwll) 

 
Blaenoriaethau – Cwestiynwyd y rhesymeg y tu ôl i ystyried ariannu trydydd 
pont dros y Fenai, o gofio’r sefyllfa ariannol mewn perthynas â darparu 
gwasanaethau lleol (Llanfairpwll). 

 
Pwynt gweithredu:  
Mynegwyd pryder gan y cynghorau tref a chymuned o ran yr heriau sylweddol 
sy’n wynebu’r ynys mewn perthynas â darparu gwasanaethau cyhoeddus, yn 
ogystal â’r baich ychwanegol o ran darparu prosiect Wylfa Newydd.  
Cytunwyd bod angen trafodaeth rhwng Llywodraeth Cymru a’r Fforwm 
Cyswllt, a hynny er mwyn sicrhau bod Llywodraeth Cymru’n llwyr ymwybodol 
o’r sefyllfa ym Môn.  Cytunwyd hefyd y dylid gwahodd yr Aelod Cynulliad Lleol 
i fod yn rhan o’r drafodaeth. 

 
Gweithredu:  Arweinydd y Cyngor i wahodd Gweinidogion o Lywodraeth 
Cymru, ynghŷd â Rhun ap Iorwerth AC, i gyfarfod y Fforwm hwn. 

 
.4. Cyfarfod nesaf 
 

Nodwyd y bwriedir cynnal cyfarfod arferol nesaf y fforwm ar nos Iau, 14 
Mawrth 2019. 

 
5. Unrhyw fater arall – dim i’w drafod. 
 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 8.15 yh. 
 
 



Julie James AC/AM 
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
Minister for Housing and Local Government  
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru                  
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref DC-JJ-05092-19 
 
Y Cyng. Llinos Medi 
Arweinydd, 
Cadeirydd Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned Ynys Môn 
                                                                                                              
llinosmedihuws@ynysmon.gov.uk 
 
           17 Ionawr 2019 
 
 
 
Annwyl Gynghorydd Medi, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 6 Rhagfyr yn gwahodd Alan Davies AC, Ysgrifennydd y 
Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ar y pryd, i gyfarfod o Fforwm 
Cyswllt y Cynghorau Tref a Chymuned.  Dyma fi'n ymateb i'ch llythyr gan mai fi sy'n gyfrifol 
am lywodraeth leol yng Nghymru. Yn anffodus, oherwydd ymrwymiadau sydd eisoes yn fy 
nyddiadur, ni allaf dderbyn eich gwahoddiad. 
 
Byddaf yn trafod yn rheolaidd yr heriau ariannol y mae awdurdodau lleol yn eu hwynebu, a 
hynny yng nghyfarfodydd Is-grŵp Cyllid Cyngor Partneriaeth Cymru. Mae'r Is-grŵp Cyllid yn 
fforwm sy'n caniatáu trafodaeth fanwl o faterion sy'n ymwneud â chyllid llywodraeth leol.  
 
Ers eich gwahoddiad, cyhoeddais y setliad llywodraeth leol terfynol ar gyfer 2019-20 ar 19 
Rhagfyr. Wrth baratoi'r setliad terfynol, rhoddwyd ystyriaeth ofalus i'r ymatebion a ddaeth i 
law o'r ymgynghoriad ar y setliad dros dro. Mae'r cyhoeddiad hwn yn darparu sylfaen 
gadarn i gynghorau fynd ati i baratoi eu cynlluniau ariannol ar gyfer y flwyddyn ariannol 
sydd i ddod.   
 
Mae'r penderfyniadau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu gwneud fel rhan o'r gyllideb 
gyffredinol yn rhoi setliad realistig i lywodraeth leol o ystyried yr hinsawdd ariannol sydd 
ohoni. Mae'r setliad hwn dipyn yn well na'r setliad dangosol a gymeradwywyd yn y gyllideb 
ddiwethaf.  
 
Mae'n dda gennyf ddweud, fod y setliad terfynol ar gyfer 2019-20, o'i gymharu â'r setliad 
dros dro a gyhoeddwyd ym mis Hydref, yn cynnwys swm ychwanegol o £23.6 miliwn o 
ganlyniad i ddyraniadau cyllideb derfynol Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys y 
dyraniadau ychwanegol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 20 Tachwedd, ynghyd â 
chyllid i gynyddu'r terfyn cyfalaf ar gyfer gofal preswyl ac i roi ar waith gynlluniau lleol mewn 
perthynas â rhyddhad ardrethi. 
 

mailto:Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Julie.James@gov.Wales
https://documents.hf.wales.gov.uk/id:A24819632/document/versions/This%20final%20settlement%20provides%20local%20authorities%20with%20the%20information%20they%20need%20to%20plan%20their%20budgets%20and%20services%20for%202019-20%20as%20part%20of%20their%20medium%20term%20financial%20plans.%20The%20Welsh%20government%20continues%20to%20provide%20the%20majority%20of%20its%20support%20for%20local%20authority%20services%20as%20unhypothecated%20funding,%20which%20allows%20authorities%20considerable%20flexibility%20in%20managing%20their%20finances.%20I%20expect%20every%20authority%20to%20take%20account%20of%20all%20the%20available%20funding%20streams%20and%20to%20consider%20how%20to%20secure%20best%20value%20for%20Welsh%20taxpayers%20through%20effective%20and%20efficient%20service%20provision.
https://documents.hf.wales.gov.uk/id:A24819632/document/versions/This%20final%20settlement%20provides%20local%20authorities%20with%20the%20information%20they%20need%20to%20plan%20their%20budgets%20and%20services%20for%202019-20%20as%20part%20of%20their%20medium%20term%20financial%20plans.%20The%20Welsh%20government%20continues%20to%20provide%20the%20majority%20of%20its%20support%20for%20local%20authority%20services%20as%20unhypothecated%20funding,%20which%20allows%20authorities%20considerable%20flexibility%20in%20managing%20their%20finances.%20I%20expect%20every%20authority%20to%20take%20account%20of%20all%20the%20available%20funding%20streams%20and%20to%20consider%20how%20to%20secure%20best%20value%20for%20Welsh%20taxpayers%20through%20effective%20and%20efficient%20service%20provision.


Roedd cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 20 Tachwedd yn neilltuo £13 miliwn yn 
ychwanegol ar gyfer y setliad llywodraeth leol, ynghyd ag ymrwymo i ddarparu £1.2 miliwn 
ychwanegol i sicrhau isafswm cyllid gwell ar gyfer y setliad, fel na fyddai unrhyw awdurdod 
yn wynebu gostyngiad o fwy na 0.5% yn ei ddyraniad cyllid craidd yn y flwyddyn bresennol.   
 
Roedd y setliad terfynol, a gyhoeddwyd ar 19 Rhagfyr, hefyd yn darparu £7m i gefnogi'r 
cynnydd yn y terfyn cyfalaf ar gyfer gofal preswyl i £50,000 fel yr addawyd. Roedd hyn yn 
gwella'r trefniadau ar gyfer y cyllid gwaelodol fel na fyddai unrhyw awdurdod yn wynebu 
gostyngiad o fwy na 0.3% o'i gymharu â'r flwyddyn bresennol, ar sail tebyg at ei debyg. 
Mae'r trefniant hwn yn cael ei ariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru ac yn sicrhau y bydd y 
pum awdurdod sydd ar y cyllid gwaelodol ar eu hennill o ganlyniad i'r dyraniadau 
ychwanegol hyn.  
 
Mae’r dyraniadau ychwanegol hyn yn golygu bod y setliad terfynol yn gynnydd mewn arian 
parod yn gyffredinol, o gymharu â 2018-19, sy'n cyfateb i gynnydd o 0.2% ar ôl addasu ar 
gyfer trosglwyddiadau.   
 
Rwy'n glir bod y pecyn cyllido gwell hwn yn golygu bod yn rhaid i awdurdodau lleol, o'u 
hochr hwythau, ymrwymo i weithio ar lefel ranbarthol, er enghraifft gyda'r byrddau iechyd a'r 
consortia addysg, i wella canlyniadau a chadernid.   
 
Mae'r setliad terfynol hwn yn rhoi'r wybodaeth y mae ar awdurdodau lleol ei hangen i 
gynllunio'u cyllidebau a'u gwasanaethau ar gyfer 2019-20, fel rhan o'u cynlluniau ariannol 
tymor canolig. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddarparu'r rhan fwyaf o'i chymorth ar 
gyfer gwasanaethau awdurdodau lleol fel cyllid heb ei neilltuo, sy'n caniatáu i'r awdurdodau 
fanteisio ar hyblygrwydd sylweddol wrth reoli eu cyllid.  Rwy'n disgwyl i bob awdurdod 
ystyried yr holl ffrydiau cyllido sydd ar gael iddynt, ac ystyried yn ofalus hefyd sut i sicrhau’r 
gwerth gorau am arian i drethdalwyr Cymru drwy ddarparu gwasanaethau'n effeithiol ac yn 
effeithlon. 
 
Dylai'r ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi parhau i ddarparu gwybodaeth am y setliad dros 
dro a'r setliad terfynol mewn da bryd, a hynny cryn amser cyn Lloegr, fod yn gymorth i 
awdurdodau ymgysylltu mewn ffordd ystyrlon â'u cymunedau lleol wrth ddatblygu cynigion a 
gwneud penderfyniadau am eu cyllidebau.   
 
Byddaf yn cyfarfod ag arweinwyr yr holl awdurdodau lleol maes o law ac yn edrych ymlaen 
at gyfarfod â chi. 
 
Yn gywir,  

 
Julie James AC/AM 
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
Minister for Housing and Local Government  
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