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Annwyl Mick 
 
 
Rwyf yn ysgrifennu am y Lluosydd Graddio annomestig ar gyfer 2018-19. Yn ei Gyllideb yr 
Hydref ar 22 Tachwedd, cyhoeddodd y Canghellor y byddai'r Lluosydd ar gyfer 2018-19 yn 
Lloegr yn cael ei gynyddu gan y Mynegai Prisiau Defnyddwyr yn hytrach na'r Mynegai 
Prisiau Manwerthu. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cymhwyso Mynegai Prisiau Defnyddiwyr i gynyddu'r 
Lluosydd i Gymru fel nad yw busnesau yng Nghymru o dan anfantais o'i gymharu â Lloegr.  
 
Nodir y darpariaethau sy'n llywodraethu cyfrifiad y Lluosydd yn Atodlen 7 i Ddeddf Cyllid 
Llywodraeth Leol 1988. Mae'r Lluosydd (mewn gwirionedd, y gyfradd yn y bunt) yn cael ei 
gymhwyso i werth ardrethol pob eiddo annomestig i bennu ei bil cyfraddau am y flwyddyn. 
Mae'r Lluosydd am flwyddyn benodol fel arfer yn cael ei gyfrifo trwy gymryd yr Lluosydd am 
y flwyddyn flaenorol a chymhwyso'r gyfradd chwyddiant Mynegai Prisiau Manwerthu. fel y 
mis Medi blaenorol. Byddai cymhwyso Mynegai Prisiau Defnyddwyr yn lle Mynegai Prisiau 
Manwerthu.yn golygu ymadawiad o'r arfer arferol ar gyfer cynyddu'r Lluosydd. Fel y cyfryw, 
mae'n ofynnol i ni, o dan Atodlen 7 i Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988, osod Gorchymyn 
sy'n amodol i weithdrefn penderfyniad cadarnhaol. 
 
Rhaid i'r Cynulliad gymeradwyo'r Gorchymyn hwn cyn iddo gymeradwyo'r Adroddiad Cyllid 
Llywodraeth Leol oherwydd ei fod yn hysbysu cyfrifiad y ffigurau yn yr Adroddiad o dan Ran 
III o Atodlen 8 i Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988. Mae hwn hefyd yn ofyniad trefniadol o 
Ddeddf 1988. Mae'r ddadl ar yr Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol hwn eisoes wedi'i drefnu 
ar gyfer 16 Ionawr 2018. 
 
Mae amseriad Cyllideb yr Hydref yn golygu nad yw wedi bod yn bosib gosod y Gorchymyn 
a chaniatáu i'r cyfnod craffu 20 diwrnod sydd ei angen o dan Reol Sefydlog 27.7 cyn y ddadl 
ar Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol ar 16 Ionawr 2018. 
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Byddai gohirio'r ddadl ar yr Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol yn arwain at anawsterau 
sylweddol i awdurdodau lleol y mae'n rhaid iddynt gytuno ar eu cyllidebau a gosod eu 
lefelau treth gyngor ar gyfer 2018-19 o fewn amserlenni statudol tynn. Mae angen 
cymeradwyo'r Gorchymyn yn gynnar er mwyn galluogi awdurdodau i fabwysiadu y  
Lluosydd ar gyfer pwrpasau bilio graddio annomestig, a bydd hefyd yn darparu'r eglurder y 
mae angen iddynt eu cynllunio ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf ar gyfer busnesau a 
threthdalwyr eraill ledled Cymru. 
 
Er mwyn galluogi'r ddadl ar yr Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol i fwrw ymlaen fel y'i 
trefnwyd ar 16 Ionawr 2018, byddwn yn ddiolchgar iawn pe byddai'r Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn barod i ystyried ac adrodd ar y Gorchymyn cyn y 
dyddiad hwnnw. Mae'r Gorchymyn yn fyr iawn a bydd yn cynnwys dim ond un o elfennau'r 
fformiwla a ddefnyddir i gyfrifo’r Lluosydd. Mae fy swyddogion eisoes wedi darparu copi o'r 
Gorchymyn drafft atoch chi a byddwn yn hapus i'm swyddogion ddarparu briffio technegol 
pe byddai hynny'n helpu. 
 
Gwerthfawrogaf anawsterau wrth wneud trefniadau o'r fath ar yr adeg hon o'r flwyddyn ond 
byddwn. Ond byddai o gymorth mawr pe gallech gadarnhau y bydd y Pwyllgor yn gallu 
ystyried ac adrodd ar y Gorchymyn 
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