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Y Cefndir

O dan adran 4 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol mae treth gyngor yn daladwy yngln ag unrhyw 
annedd nad yw’n "exempt dwelling".

Caiff y term "exempt dwelling" ei ddiffinio fel annedd o ddosbarth a ragnodir gan Orchymyn a 
wneir gan yr Ysgrifennydd Gwladol. Mae’r swyddogaeth hon gan yr Ysgrifennydd Gwladol, 
mewn perthynas â Chymru, wedi’i throsglwyddo i’r Cynulliad. 

Rhagnodir y dosbarthiadau o annedd esempt mewn Gorchymyn a wnaed ym 1992. Mae 
Dosbarth A yn ymwneud ag anheddau sy’n cael eu trwsio fel y gellir byw ynddynt. 

Diwygiodd OS 1999/1522 Ddosbarth A gydag effaith o 1 Ebrill 2000 fel y byddai anheddau’n 
esempt am un flwyddyn ar y mwyaf. 

Mae’r memorandwm esboniadol I’r Pwyllgor Busnes yngln â’r Gorchymyn presennol yn nodi 
bod y geiriad o’r esemptiad Dosbarth A diwygiedig a fewnosodwyd gan OS 1999 wedi achosi 
nifer o broblemau i’r Cynghorau. Dyma pam y mae’r Gorchymyn presennol yn cael ei wneud. 
Felly, yng ngoleuni’r cyfaddefiad bod problemau wedi cael eu hachosi gan y diwygiad 
blaenorol, mae’r Gorchymyn presennol yn nodi ei fod yn cael ei roi’n ddi-dâl I bawb y gwyddys 
eu bod wedi derbyn y Gorchymyn blaenorol. 

 

 



 

Rheol Sefydlog 11.5

Nid oes unrhyw bwyntiau wedi’u nodi fel materion y mae angen i’r Pwyllgor wahodd y 
Cynulliad i roi sylw arbennig iddynt o dan Reol Sefydlog 11.5. Er hynny, ystyrir ei fod yn briodol 
I dynnu sylw’r Cynulliad at y sylwadau cyffredinol canlynol. 

Sylwadau Cyffredinol

Tudalen Flaen

Ystyrir y byddai’r datganiad ynglyn a’r copïau rhad ac am ddim o’r Gorchymyn wedi’i 
gyflwyno’n well mewn ffurf dwy golofn. 

Nodyn Esboniadol

Cyfeiria’r paragraff cyntaf at swyddogaeth gwneud y Gorchymyn yn adran 4 fel swyddogaeth 
"yr Ysgrifennydd Gwladol". Mae hyn yn adlewyrchu geiriad adran 4(2). Ond gallai fod o 
gymorth i ddarllenwyr pe nodid y ffaith fod y swyddogaeth hon wedi’i throsglwyddo i’r 
Cynulliad. 

Gan fod y Gorchymyn presennol yn cael ei wneud yn sgil diffygion yn y Gorchymyn blaenorol, 
gallai nodyn byr ar natur y diffygion hynny fod o gymorth.

Troednodiadau

Cafodd y rhain ei grwpio gyda’i gilydd ar ddiwedd y Gorchymyn drafft, er mwyn osgoi 
trafferthion gyda’r prosesydd geiriau. Bydd angen eu dyrannu I’r tudalennau perthnasol yn y 
copi printiedig.

Erthygl 2

Gyda golwg ar Ddosbarth A a amnewidiwyd, mae’r geiriad -

"but which has not been such a dwelling for a continuous period of 12 months or 
more"

Yn anodd i’w ddilyn. Ystyrir y buasai’n bosibl drafftio mewn termau a fyddai’n gwneud y pwynt 
yn bendant bod statws esempt annedd sy’n cael ei drwsio yn gyfyngedig i 12 mis.



 

 

MICHAEL GERMAN OBE AC

Cadeirydd

Pwyllgor Deddfau

7fed Mawrth 2000 

Cyf: LAD 01-01-080


	Local Disk
	LC55(R)(W)


