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Y PWYLLGOR LLYWODRAETH LEOL A THAI – 22 MEDI 2021 

PAPUR TYSTIOLAETH 

Mae'r papur tystiolaeth hwn yn nodi fy mlaenoriaethau ar gyfer elfennau llywodraeth 
leol y portffolio Cyllid a Llywodraeth Leol. Mae hefyd yn nodi'r cynnydd a wnaed i roi 
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ar waith, gan gynnwys mewn 
perthynas â Chyd-bwyllgorau Corfforedig, a'r dull cydweithio a fabwysiadwyd 
gennym.  

RHAGLEN LYWODRAETHU 

Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn nodi nifer o ymrwymiadau sy'n ymwneud yn 
benodol â llywodraeth leol, y byddwn yn eu cyflawni yn ystod tymor y Senedd hon: 

 Ceisio diwygio'r dreth gyngor er mwyn sicrhau system decach i bawb.

 Diwygio etholiadau llywodraeth leol er mwyn lleihau'r diffyg democrataidd.

 Ehangu ein rhaglen Mynediad i Swydd Etholedig.

 Sicrhau bod gan bob rhanbarth yng Nghymru ffordd effeithiol, sy'n atebol yn
ddemocrataidd, o ddatblygu ei economïau yn y dyfodol.

 Newid y fframwaith perfformiad ar gyfer llywodraeth leol er mwyn hyrwyddo
arloesedd, tryloywder a pherchenogaeth leol.

 Atgyfnerthu ymreolaeth ac effeithiolrwydd llywodraeth leol er mwyn sicrhau y
gellir darparu gwasanaethau yn fwy llwyddiannus.

 Lleihau'r baich gweinyddol ar awdurdodau lleol.

Nodir rhai o'r camau allweddol y bydd angen eu cymryd er mwyn cyflawni'r 
ymrwymiadau hyn yn y papur tystiolaeth hwn. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y 
bydd llywodraeth leol yn chwarae rôl hanfodol i wireddu llawer o ymrwymiadau'r 
Rhaglen Lywodraethu.  

Yr ymateb i COVID-19 a'r broses adfer 

Drwy'r Gronfa Caledi ar gyfer Awdurdodau Lleol rydym wedi rhoi cymorth sylweddol i 
awdurdodau lleol fynd i'r afael â'r incwm a gollwyd a'r costau ychwanegol a 
wynebwyd yn sgil y pandemig. Rhoddwyd dros £600m drwy'r Gronfa Caledi i gefnogi 
awdurdodau lleol yn 2020-21. Rhagwelir alldro terfynol yn erbyn y gyllideb o £597m, 
gan gynnwys gwerth £190 miliwn o daliadau am incwm a gollwyd.   Bu hyn yn 
gymorth i bob maes gwasanaeth ac i fynd i'r afael â chynnydd cyffredinol mewn 
costau (er enghraifft i alluogi pobl i gadw pellter cymdeithasol), yn ogystal ag 
ymyriadau penodol fel cefnogi'r sector gofal cymdeithasol, gweithgarwch gorfodi ac 
ailagor yr economi ymwelwyr yn ddiogel. Roedd y gyllideb derfynol eleni yn cynnwys 
£206.6m i'r Gronfa Caledi ar gyfer chwe mis cyntaf 2021-22. Rydym yn asesu'r 
angen parhaus, yn seiliedig ar gyfraddau heintio newidiol ac effaith y feirws.  

O ystyried dull cyllido COVID-19 Llywodraeth y DU, nid wyf yn rhagweld y bydd cyllid 
penodol ar gyfer y Gronfa Caledi yn parhau yn 2022-23. Bydd angen i awdurdodau 
gynllunio nawr ar gyfer newidiadau i'r ffordd y darperir gwasanaethau a'r galw 
amdanynt o ganlyniad i natur barhaus ein hymateb i COVID-19, a bydd angen i'n 
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trafodaethau ynghylch pwysau a chyfleoedd fel rhan o broses y gyllideb adlewyrchu 
hyn.  
 
CYDWEITHIO  
 
Fel y nododd Cadeirydd y Pwyllgor yn ei lythyr, mae Llywodraeth Cymru wedi 
gweithio'n agos gyda llywodraeth leol a phartneriaid eraill drwy gydol pandemig 
COVID-19, ac rydym yn bwriadu adeiladu ymhellach ar y cydberthnasau cryfach 
hyn.  
 
Byddaf yn cadeirio cyfarfod o'r holl Arweinwyr a Chabinet llawn Llywodraeth Cymru 
ddechrau mis Hydref i drafod uchelgeisiau a blaenoriaethau a rennir ar gyfer Cymru 
ac ystyried sut y gallwn gyflawni ymrwymiadau'r Rhaglen Lywodraethu. Mae hwn yn 
ddull gweithredu unigryw yng Nghymru, ac mae ymrwymiad i'w ddatblygu ymhellach.    
 
Bydd hyn yn adeiladu ar y strwythurau sy'n bodoli eisoes i gefnogi gweithgarwch 
ymgysylltu rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol, gan gynnwys Cyngor 
Partneriaeth Cymru, Cyngor Partneriaeth y Gweithlu, y Cyngor Partneriaeth 
Gymdeithasol Gysgodol, a'r strwythurau ymgysylltu sy'n bodoli mewn meysydd 
unigol o'r portffolio.   
 
Rwy'n parhau i gyfarfod yn rheolaidd ag Arweinwyr awdurdodau lleol ac yn ymuno 
ag Arweinwyr yng nghyfarfod Bwrdd Gweithredol CLlLC bob tair wythnos, gyda 
Gweinidogion eraill hefyd yn ymuno i drafod eitemau priodol.  
 
RHOI DEDDF LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU) 2021 AR 
WAITH 
 
Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol 
 
Daw'r pŵer cymhwysedd cyffredinol i rym ar gyfer prif gynghorau ar 1 Tachwedd 
2021.  Rwy'n gwneud rheoliadau a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol 
cymwys baratoi a chymeradwyo achos busnes dros y cynnig i arfer y pŵer cyn 
defnyddio'r pŵer at ddiben masnachol.  
 
Mae'r pŵer cyffredinol hefyd ar gael o 5 Mai 2022 i gynghorau cymuned sy'n bodloni 
amodau cymhwysedd penodol. Rwy'n paratoi rheoliadau a fydd yn egluro'r 
cymwysterau y bydd angen i glercod feddu arnynt a byddaf yn cyflwyno canllawiau 
statudol er mwyn sicrhau bod cynghorau sy'n ystyried defnyddio'r pŵer yn glir 
ynghylch a allant wneud hynny, a sut y dylent wneud hynny mewn ffordd briodol.  
 
Hyrwyddo mynediad i lywodraeth leol 
 
Roedd y Ddeddf yn cynnwys nifer o ddiwygiadau er mwyn cynyddu cyfranogiad y 
cyhoedd mewn democratiaeth leol a gwella tryloywder. Mae gwaith yn mynd 
rhagddo, ar y cyd â phrif gynghorau a CLlLC, i gyflwyno canllawiau ar faterion fel y 
ddyletswydd i annog pobl leol i gymryd rhan mewn penderfyniadau, strategaethau 
cyfranogi, cynlluniau deiseb a chanllawiau i'r cyfansoddiad. Mae'r gwaith hwn hefyd 
yn ystyried pa rai o gyfarfodydd y cyngor y dylid eu darlledu, yn ychwanegol at y 
cyfarfodydd llawn. Daw pob un o'r darpariaethau hyn i rym yn dilyn yr etholiadau ym 
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mis Mai 2022, ac eithrio darlledu cyfarfodydd pellach y cyngor. Y rheswm dros hyn 
yw i sicrhau bod digon o amser i ystyried y manteision a'r problemau sy'n gysylltiedig 
â chyfarfodydd penodol. Nid yw hyn yn atal cynghorau rhag darlledu cyfarfodydd 
ychwanegol os byddant yn dymuno gwneud hynny.  
 
Rwy'n paratoi canllawiau ar gyfer cynghorau cymuned a fydd yn cwmpasu'r gofynion 
newydd i asesu eu hanghenion hyfforddi, cyhoeddi adroddiadau blynyddol a chynnig 
cyfle rhesymol i aelodau o'r cyhoedd gyfrannu at fusnes cyfarfodydd cynghorau 
cymuned.   Y bwriad yw y bydd cyfuno'r dyletswyddau newydd hyn yn gwneud 
gwaith cynghorau cymuned yn fwy tryloyw, ac yn eu hannog i ymgysylltu'n fwy â'u 
cymunedau.  
 
Cyd-bwyllgorau Corfforedig 
 
Gwnaethpwyd rheoliadau i sefydlu pedwar Cyd-bwyllgor Corfforedig yng Nghymru 
(“y Rheoliadau Sefydlu”) ar 17 Mawrth 2021, a sefydlwyd y Cyd-bwyllgorau hynny ar 
1 Ebrill 2021. Yn unol â'r ffafriaeth a fynegwyd gan lywodraeth leol, mae'r Cyd-
bwyllgorau hyn yn cydffinio â'r Rhanbarthau Bargeinion Dinesig a Thwf. Yn y lle 
cyntaf, rhoddwyd swyddogaethau'n ymwneud â thrafnidiaeth, cynllunio strategol a 
datblygu economaidd i'r Cyd-bwyllgorau hyn.  Drwy gytundeb â chynghorau 
cyfansoddol y Cyd-bwyllgorau Corfforedig, dechreuwyd ymgymryd â'r tair 
swyddogaeth graidd hyn ar 28 Chwefror 2021 yn Ne-ddwyrain Cymru ac ar 30 
Mehefin 2021 yn y tri rhanbarth arall.  
 
Ar y cyd â'r Rheoliadau Sefydlu, cyflwynwyd nifer o Reoliadau / Gorchmynion 
blaenoriaeth uchel a fyddai'n sicrhau, o'r diwrnod cyntaf, y byddai'r Cyd-bwyllgorau 
Corfforedig yn ddarostyngedig i'r dyletswyddau y byddech yn disgwyl iddynt fod yn 
gymwys i gyrff cyhoeddus yng Nghymru ac y byddai ganddynt y trefniadau 
llywodraethu a goruchwylio priodol y byddech yn eu disgwyl gan gorff cyhoeddus. 
Mae is-ddeddfwriaeth bellach yn cael ei gwneud er mwyn cwblhau'r broses o 
gymhwyso deddfwriaeth llywodraeth leol at y Cyd-bwyllgorau hyn yn llawn, yn unol 
â'r egwyddor y caiff Cyd-bwyllgorau Corfforedig eu trin fel aelod o'r ‘teulu llywodraeth 
leol’ a'u bod yn ddarostyngedig, i raddau helaeth, i'r un pwerau a dyletswyddau ag 
awdurdodau lleol o ran y ffordd y maent yn gweithredu.  
 
Nodaf fod gan y Pwyllgor ddiddordeb arbennig yn y cyllid a ddarperir i gefnogi'r 
gwaith o sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig a'r costau amcangyfrifedig sy'n 
gysylltiedig â sefydlu a rhedeg y Cyd-bwyllgorau.   Rwyf wedi neilltuo £1m i gefnogi'r 
gwaith o sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn 2021-22. Nod y cyllid yw cefnogi 
trefniadau cynllunio pontio rhanbarthol a galluogi gwaith paratoadol i sefydlu Cyd-
bwyllgorau Corfforedig i ddechrau. Efallai y bydd angen i bob rhanbarth gael cymorth 
i gyflawni agweddau gwahanol ar y gwaith o sefydlu ei Gyd-bwyllgor Corfforedig, yn 
dibynnu ar yr hyn sydd ganddo ar waith eisoes ar gyfer ei systemau cydweithio 
rhanbarthol presennol. Hyd yma (ar 27/08/21), cytunwyd ar gyllid ar gyfer rhanbarth 
De-orllewin Cymru ac mae ei hawliad cyntaf yn cael ei brosesu; mae llythyr dyfarnu 
cyllid wedi'i gyflwyno i ranbarth Canolbarth Cymru; ac mae llythyrau dyfarnu cyllid ar 
gyfer rhanbarthau De-ddwyrain Cymru a Gogledd Cymru wrthi'n cael eu cwblhau.  
 
Ar y cyd â'r Rheoliadau Sefydlu, cynhaliwyd Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
cynhwysfawr. Fodd bynnag, fel y nododd Cadeirydd y Pwyllgor, dim ond amrediad o 
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gostau posibl y bu modd ei amcangyfrif, o ystyried bod llawer ohono'n dibynnu ar y 
penderfyniadau a wneir gan bob Cyd-bwyllgor ynghylch sut yr hoffai weithredu. Bydd 
yr effaith ar adnoddau staff a chyllid awdurdodau lleol hefyd yn dibynnu ar y 
penderfyniadau y bydd pob rhanbarth yn eu gwneud ynghylch sut yr hoffai i'w Gyd-
bwyllgor weithredu. Mae hyn yn rhywbeth y byddwn yn parhau i'w ystyried, ar y cyd â 
llywodraeth leol, wrth i'r broses o ffurfio'r Cyd-bwyllgorau Corfforedig fynd rhagddi. 
Mae'n werth nodi bod pob rhanbarth yn gweithredu eisoes, a bod uwch-swyddogion 
yn cefnogi amrywiaeth o drefniadau cydweithio rhanbarthol (er enghraifft byrddau 
Bargeinion Dinesig a Thwf a gweithgorau trafnidiaeth rhanbarthol) a disgwylir y bydd 
y Cyd-bwyllgorau hyn yn cynnig y cyfle i resymoli ac atgyfnerthu'r trefniadau hyn. 
Mewn rhai achosion, fel yn y De-ddwyrain, mae'r gwaith o sefydlu'r Cyd-bwyllgorau 
eisoes yn mynd rhagddo yn swyddfeydd presennol rhaglenni rhanbarthol.  
 
System perfformiad a llywodraethu newydd 
 
Mae'r system yn darparu ar gyfer dull symlach, mwy hyblyg o sicrhau perfformiad, 
llywodraethu da a gwelliant, a arweinir gan y sector.  Mae'n creu fframwaith sy'n 
helpu cynghorau, drwy broses adolygu barhaus, i ystyried eu perfformiad a'u 
heffeithlonrwydd, nawr ac yn y dyfodol; ac yn annog sefydliadau mwy chwilfrydig sy'n 
barod i herio eu hunain i wneud mwy a bod yn fwy arloesol a mwy uchelgeisiol o ran 
yr hyn a wnânt. Bydd hyn yn cefnogi ac yn adeiladu ar ddiwylliant lle mae cynghorau 
yn mynd ati i geisio a chroesawu her, p'un a gaiff ei chyflwyno o'r tu mewn i'r cyngor, 
er enghraifft drwy weithdrefnau craffu, neu'n allanol.  
 
Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i bob cyngor yng Nghymru adolygu'n barhaus 
i ba raddau y mae'n bodloni'r ‘gofynion perfformiad’, hynny yw i ba raddau y mae'n:  
 

 arfer ei swyddogaethau yn effeithiol; 

 defnyddio ei adnoddau yn ddarbodus, yn effeithlon ac yn effeithiol; 

 sicrhau ei fod yn cael ei lywodraethu'n effeithiol er mwyn cyflawni'r uchod.  
 
Y dull sydd i'w ddefnyddio gan gyngor i adolygu ei berfformiad yn barhaus yw 

hunanasesu, gyda dyletswydd i gyhoeddi adroddiad sy'n nodi casgliadau'r 

hunanasesiad unwaith mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol. Caiff yr 

hunanasesiadau cyntaf eu paratoi mewn perthynas â blwyddyn ariannol 2021-22. 

Caiff yr hunanasesiad ei ategu gan asesiad o berfformiad gan banel unwaith mewn 

cylch etholiadol, a fydd yn cynnig cyfle i geisio sylwadau allanol (ac eithrio gan 

archwilwyr, rheoleiddwyr neu arolygwyr) ar y ffordd y mae'r cyngor yn bodloni'r 

gofynion perfformiad.  Bydd y ddyletswydd i gynnal asesiad gan banel yn dechrau ar 

ôl yr etholiadau llywodraeth leol y flwyddyn nesaf.  

 
Gwelliant a arweinir gan y sector 
 
Mae amrywiaeth o waith yn mynd rhagddo i atgyfnerthu ymreolaeth ac 
effeithiolrwydd llywodraeth leol a'i chefnogi i gyflawni'r Ddeddf a dyheadau'r Rhaglen 
Lywodraethu.  
 
Rwy'n darparu cyllid ar gyfer rhaglen gwella a chymorth a arweinir gan y sector, a 
gaiff ei rhedeg gan CLlLC, sy'n helpu awdurdodau lleol, eu haelodau a'u huwch-
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arweinwyr i wella a thrawsnewid y gwasanaethau a ddarperir, democratiaeth leol a 
datblygiad aelodau, a llywodraethu corfforaethol a pherfformiad. Mae'n cydbwyso 
anghenion a blaenoriaethau awdurdodau lleol unigol o ran gwella â'r agenda 
strategol ehangach ar gyfer gwelliant cyfunol. Cytunir ar weithgareddau a gefnogir fel 
rhan o'r rhaglen gwella a chymorth a arweinir gan y sector yn flynyddol, a gallant 
amrywio o flwyddyn i flwyddyn, gan adlewyrchu cylchoedd gwella unigol neu 
anghenion awdurdodau lleol, cylchoedd etholiadol a chychwyn gofynion 
deddfwriaethol.  
 
Rwyf hefyd yn cefnogi'r gwaith o drawsnewid gwasanaethau a sgiliau digidol 
llywodraeth leol, gan gynnwys cyllido'r Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Leol a'r tîm 
cyflawni ategol yn CLlLC. Bydd y Prif Swyddog Digidol yn arwain gwaith trawsnewid 
digidol ym maes llywodraeth leol, yn adeiladu ar y gwaith da sydd eisoes yn mynd 
rhagddo ac yn ei ddatblygu ymhellach, ac yn helpu llywodraeth leol i feithrin gallu a 
galluogrwydd i ddatblygu ffyrdd arloesol o ddarparu gwasanaethau ac ymgysylltu â'r 
cyhoedd a arweinir gan dechnoleg a data. 
 
Hyd yma, rwyf wedi neilltuo £1.6 miliwn drwy'r Gronfa Ddigidol Llywodraeth Leol i 
gefnogi prosiectau digidol llywodraeth leol sy'n anelu at ddatrys problemau cyffredin 
ar y cyd a darparu gwasanaethau digidol sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr.  
 
Byddaf hefyd yn cyfrannu at y gost o benodi Swyddog Digidol ar gyfer Cynghorau 
Tref a Chymuned. Bydd y rôl hon yn adnodd penodol i nodi, rhannu a hyrwyddo dull 
cydgysylltiedig o gyflwyno mentrau digidol ym mhob rhan o'r sector, gan sylweddoli 
bod gan dechnoleg ddigidol y potensial i arbed arian a darparu gwasanaethau gwell.  
 
Byddaf yn parhau i geisio atgyfnerthu trefniadau rheoli ariannol a llywodraethu 
cynghorau tref a chymuned. Rydym yn gweithio gydag Archwilio Cymru, Un Llais 
Cymru a'r Gymdeithas Clercod Cynghorau Lleol i ddatblygu adnodd hunanasesu y 
gall cynghorau ei ddefnyddio i atgyfnerthu eu trefniadau llywodraethu. Byddwn yn 
parhau i gymell clercod a chynghorwyr i fanteisio ar hyfforddiant. Yn fwy penodol, a 
chan gydnabod y rôl allweddol y mae clercod yn ei chwarae, rydym yn darparu cyllid 
llawn i'w galluogi i gwblhau'r Dystysgrif mewn Gweinyddiaeth Cynghorau Lleol ac 
ennill cymwysterau sy'n benodol i'r sector i ategu eu gwaith.  
 
Diwygio Trefniadau Ariannu a Chyllid Llywodraeth Leol 
 
Rydym wedi adlewyrchu'r flaenoriaeth a roddir gennym i lywodraeth leol drwy ein 
dyraniadau cyllidebol, gyda chynnydd mewn cyllid setliad yn 2020-21 a 2021-22 o 
4.3% a 3.8%, yn y drefn honno, ar sail tebyg am debyg. Ochr yn ochr ag iechyd, 
mae cyllid ar gyfer llywodraeth leol yn flaenoriaeth o hyd ar gyfer y flwyddyn ariannol 
sydd i ddod.  
Mae ymgysylltu ag arweinwyr llywodraeth leol yn elfen hollbwysig o'n proses 
cynllunio cyllidebol. Mae Is-grŵp Cyllid sefydlog Cyngor Partneriaeth Cymru yn 
galluogi llywodraeth leol i hysbysu Gweinidogion am y pwysau a'r heriau y mae 
llywodraeth leol yn eu hwynebu ac i drafod cyd-flaenoriaethau ar gyfer darparu 
gwasanaethau i bobl Cymru.  Mae hefyd yn cynnig cyfle i drafod gwaith yn ymwneud 
â fformiwla cyllid setliad llywodraeth leol, a chytuno arno.  
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Er mwyn creu Cymru gryfach, decach a mwy gwyrdd, rydym am weithio gyda 
llywodraeth leol ar bob un o'r blaenoriaethau a nodir gennym yn ein Rhaglen 
Lywodraethu – gwneud cynnydd o ran datgarboneiddio, cynyddu'r cyflenwad o dai 
cymdeithasol, diwygio gofal cymdeithasol a darparu cyflog byw gwirioneddol i 
weithwyr gofal cymdeithasol, ymhlith eraill.   
 
Yn ogystal â'r setliad llywodraeth leol, mae gan grantiau penodol rôl i'w chwarae wrth 
gyflawni cyd-flaenoriaethau Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol. Bydd angen i'r 
rhain gael eu hystyried ochr yn ochr â'r setliad, fel rhan o'r pecyn cyllido ehangach ar 
gyfer llywodraeth leol.  
 
Rydym yn cydnabod bod amserlen y gyllideb eleni – a lywir gan Adolygiad 
Cynhwysfawr o Wariant Llywodraeth y DU a'r angen am waith craffu priodol drwy'r 
Senedd – yn peri heriau i lywodraeth leol. Fel y gwnaethom y llynedd pan oedd yr 
amserlen yn debyg, byddwn yn gwneud popeth y gallwn ei wneud yn briodol i gynnal 
cydberthnasau gwaith agos a gwybodaeth a rennir wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau 
gwariant ar gyfer 2022-23 a thu hwnt. Rydym yn awyddus i roi syniad cadarn i 
lywodraeth leol ynghylch setliadau yn y dyfodol, a bydd y graddau y gallwn wneud 
hyn yn dibynnu ar ganlyniad yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant.  Mae swyddogion 
yn ystyried opsiynau ar gyfer setliadau aml-flwyddyn dangosol, os bydd y wybodaeth 
ariannol yn caniatáu.  
 
Mae'r Rhaglen Lywodraethu hefyd yn cynnwys ymrwymiadau pwysig i ddiwygio'r 
system treth gyngor er mwyn sicrhau system  decach i bawb, ac i gyflwyno achos 
dros ddatganoli treth mewn ffordd glir a sefydlog.  Bydd angen nifer o ddiwygiadau i 
ardrethi annomestig yn y dyfodol hefyd. Mae'r trethi lleol yn ffrydiau refeniw hanfodol 
sy'n sicrhau cynaliadwyedd parhaus y gwasanaethau lleol a ddarperir i'n 
cymunedau, ond maent hefyd yn gwneud cyfraniadau allweddol at ein huchelgeisiau 
ehangach ar gyfer Cymru gryfach, decach a mwy gwyrdd. Rwy'n bwriadu 
ymgysylltu'n agored ynghylch y materion hyn wrth iddynt ddatblygu, gan adeiladu ar 
y sylfaen dystiolaeth helaeth a gyhoeddwyd yn gynharach eleni yn Diwygio Cyllid 
Llywodraeth Leol yng Nghymru: Crynodeb o'r Canfyddiadau  
 
https://llyw.cymru/diwygio-cyllid-llywodraeth-leol-yng-nghymru-crynodeb-or-
canfyddiadau. 

   
Bydd ein gwaith ar ddiwygio'r dreth gyngor hefyd yn cynnwys ein hymrwymiad i 
atgyfnerthu ymreolaeth ac effeithiolrwydd llywodraeth leol.  
 

https://llyw.cymru/diwygio-cyllid-llywodraeth-leol-yng-nghymru-crynodeb-or-canfyddiadau
https://llyw.cymru/diwygio-cyllid-llywodraeth-leol-yng-nghymru-crynodeb-or-canfyddiadau



