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Annwyl Elin,  
 
GORCHYMYN ARDRETHU ANNOMESTIG (LLUOSYDD) (CYMRU) 2019 
 
Heddiw, rwyf wedi gwneud y Gorchymyn Adrethu Annomestic (Lluosydd) (Cymru) 2019, 

dan baragraff 5(3) o Atodlen 7 i’r Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988, a ddaw i rym ar 1 

Ebrill 2020, ddarostyngedig i gytundeb y Cynulliad. Rwy'n amgáu copi o'r offeryn statudol a'r 

memorandwm esboniadol cysylltiedig yr wyf yn bwriadu eu gosod pan fydd yr offeryn 

statudol wedi'i gofrestru. 

Yn unol â'r weithdrefn a nodwyd ym mharagraff 5(15) o Atodlen 7 i’r Ddeddf Cyllid 

Llywodraeth Leol 1988, mae'n rhaid i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gymeradwyo'r offeryn 

hwn cyn i’r Cynulliad gymeradwyo’r adroddiad cyllid llywodraeth leol ar gyfer y flwyddyn 

ariannol, neu cyn 1 Mawrth yn y flwyddyn ariannol flaenorol, pa un bynnag yw'r cynharaf, er 

mwyn iddo fod yn effeithiol. Yn yr amgylchiadau hyn, rwy'n deall bod rheol sefydlog 21.4A 

yn berthnasol ac y caiff y Pwyllgor Busnes sefydlu a chyhoeddi amserlen ar gyfer adroddiad 

y pwyllgor neu’r pwyllgorau perthnasol. Efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi wybod fy mod yn 

bwriadu cynnal y ddadl ynglŷn â'r is-ddeddfwriaeth hon yn y cyfarfod llawn ar 10 Rhagfyr. 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor Materion 

Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Sian 

Wilkins, Pennaeth Gwasanaethau’r Siambr a’r Pwyllgorau. 
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