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Arweinwyr Awdurdod Lleol 
 
 

8 Rhagfyr 2017  
 

 
 
 
 
 
Annwyl Cydweithiwr 
 
 
Roeddwn wrth fy modd i ymuno â chi ym mis Tachwedd yn Seminar yr Hydref CLlLC ac yr 
oeddwn am ddilyn  y gwahoddiad a wneuthum yn y digwyddiad hwnnw. 
 
Fel chi, rwyf am i gynghorau Cymru fod yn bwerus, efo’r holl bwerau sydd angen i chi lunio 
dyfodol y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu ac rydym i gyd yn cydnabod y rôl 
hanfodol y mae llywodraeth leol yn ei chwarae wrth ddarparu gwasanaethau i'n cymunedau. 
Rydym hefyd yn cydnabod yr uchelgais a rannir i lywodraeth leol gael ei rymuso i wneud y 
mwyaf o'r effaith a gaiff ar fywydau dinasyddion. Gyda hynny mewn golwg, yr wyf am 
ailddatgan fy ngwahoddiad i gydweithwyr llywodraeth leol i awgrymu pwerau ychwanegol 
neu hyblygrwydd a fyddai'n eich helpu yn eich gwaith ac wrth wneud gwahaniaeth i bobl 
ledled Cymru. 
 
Rwy'n ymwybodol o nifer o awgrymiadau a chynigion, yn enwedig yn dod i'r amlwg o 
brosesau Y Fargen Ddinesig a Chynllun Twf, yn ogystal â rhai meysydd o ddiddordeb hir 
dymor a gredaf y byddai o gymorth i dynnu'r syniadau at ei gilydd er mwyn rhoi ystyriaeth 
lawnach.  
 
Rwyf wedi tynnu sylw at y fenter hon i'm Cabinet a chydweithwyr Gweinidogol oherwydd 
mae rhai o'ch ymatebion yn debygol o nodi materion  o fewn i bortffolios eraill. Byddaf yn 
gweithio gyda nhw i sicrhau bod unrhyw faterion a nodwch yn cael ystyriaeth llawn a 
phriodol. 
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Byddwn yn ddiolchgar am eich ymatebion erbyn 31ain o Ionawr 2018, a dylid eu hanfon at 
paula.james@gov.wales   
 
 
Yr eiddoch yn gywir 
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