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 8 Ionawr 2020 
 
Annwyl Mark, 
 
Yn ystod Cwestiynau'r Cynulliad ar 12 Rhagfyr fe wnaethoch fy holi a oedd unrhyw 
Awdurdod Lleol yng Nghymru wedi gwneud cais ffurfiol i newid y fformiwla ar gyfer 
dosbarthu cyllid i lywodraeth leol ers i chi holi'r cwestiwn y tro diwethaf ar 9 Hydref. Fe 
ddywedais y byddwn yn cadarnhau'r sefyllfa ddiweddaraf. Mae fy swyddogion wedi edrych 
a gallaf yn awr gadarnhau nad oes unrhyw gyngor wedi gwneud hyn.   
 
Fe wnaethoch gyfeirio at lythyr dyddiedig 8 Hydref gan Arweinwyr Grŵp yng Nghyngor Sir y 
Fflint. I osgoi unrhyw amheuaeth, nid oeddwn ac nid ydwyf yn ystyried bod yr ohebiaeth hon 
yn gais i newid y fformiwla. Roedd y llythyr yn amlwg yn ymwneud â lefel gyffredinol y cyllid 
sy'n cael ei ddarparu i Lywodraeth Leol yng Nghymru. Nid yw mynegiad o bryder cyffredinol 
ynghylch effaith y fformiwla ar Gyngor penodol yr un fath â chais o ddifrif i wneud 
newidiadau penodol. Ni chytunais i gyfarfod y tro hwn. Fel y dywedais wrthych, rwyf wedi 
cyfarfod gyda phob awdurdod lleol yng Nghymru ac mae fy nghydweithwyr a minnau yn 
trafod cyllid ar gyfer llywodraeth leol, gan gynnwys y fformiwla dosbarthu, yn rheolaidd gyda 
llywodraeth leol drwy'r Is-grŵp Cyllid. Ers inni siarad am hyn am y tro cyntaf ar 9 Hydref, 
mae'r Gweinidog Cyllid a minnau wedi cyfarfod Arweinwyr yn yr Is-grŵp Cyllid ym mis 
Tachwedd ac wedi cyfarfod gydag Arweinwyr CLlLC yn benodol ynghylch y gyllideb ym mis 
Hydref.   
 
 
Yn gywir  
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