
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Cyllid 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Iau, 8 Gorffennaf 2021 

Amser: 09.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Bethan Davies 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddCyllid@senedd.cymru
------ 

Ar 2 Gorffennaf 2021, penderfynodd y Pwyllgor wahardd y 

cyhoedd o gyfarfod heddiw yn unol â Rheol Sefydlog 17.42.  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.30)   

2 Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2021-22: Trafod yr 

adroddiad drafft 

(09.30-10.10) (Tudalennau 1 - 25)  

Papurau ategol: 

FIN(6)-02-21 P1 – Adroddiad drafft 

3 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 Trafod y 

dull o weithredu 

(10.10-10.35) (Tudalennau 26 - 32)  

Papurau ategol: 

FIN(6)-02-21 P2 – Dull o graffu ar y gyllideb 

FIN(6)-02-21 P3 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: 

Amserlen y gyllideb – 5 Gorffennaf 2021 

4 Gweithdrefnau’r Pwyllgor Cyllid a ffyrdd o weithio 

(10.35-11.05) (Tudalennau 33 - 58)  

Papurau ategol: 

FIN(6)-02-21 P4 - Dull strategol o ymdrin â chylch gwaith y Pwyllgor Cyllid 

FIN(6)-02-21 P5 - Gweithgarwch cynnar y Pwyllgor Cyllid 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

 

Adroddiad Gwaddol y Bumed Senedd – Fforwm y Cadeiryddion (PDF, 564KB) 

Adroddiad Gwaddol y Bumed Senedd – Y Pwyllgor Cyllid (PDF, 1MB) 

5 Treth Trafodiadau Tir - Adolygiad annibynnol 

(11.05-11.15) (Tudalennau 59 - 61)  

Papurau ategol: 

FIN(6)-02-21 P6 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Treth 

Trafodiadau Tir - Adolygiad annibynnol - 1 Gorffennaf 2021 

https://senedd.wales/media/k0wp5yf1/cr-ld14322-e.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s114470/Finance%20Committee%20Fifth%20Senedd%20Legacy%20Adroddiad.pdf
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Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref 

Peredur Owen Griffiths AS  
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 
SeneddFinance@senedd.cymru 

5 Gorffennaf 2021 

Annwyl Peredur 

Hoffwn achub y cyfle hwn i'ch llongyfarch ar gael eich ethol yn gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 
ac edrychaf ymlaen at barhau â'r berthynas weithio adeiladol sydd wedi datblygu rhwng y 
Pwyllgor a Gweinidogion Cyllid Cymru.  

Hoffwn nodi'r amserlen ar gyfer cyhoeddi cyllideb flynyddol 2022-23. O dan Reol Sefydlog 
20, mae'n ofynnol i'r gweinidog sy'n gyfrifol am fusnes y Senedd ysgrifennu at y Pwyllgor 
Busnes bythefnos cyn diwedd tymor yr haf i nodi amserlen ar gyfer pryd y caiff y gyllideb 
ddrafft ei gosod a phryd y caiff cynnig y gyllideb flynyddol ei chyflwyno. Mae'r Gweinidog 
Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd bellach wedi ysgrifennu at Gadeirydd y 
Pwyllgor Busnes. Bu'n arfer gennyf ysgrifennu at y Pwyllgor Cyllid ar yr un pryd i esbonio 
ein rhesymeg dros y dyddiadau cyhoeddi arfaethedig gan y byddwn hefyd yn croesawu'ch 
cefnogaeth ar y mater hwn.  

Mae Canghellor y Trysorlys wedi nodi ei fwriad i gynnal adolygiad cynhwysfawr amlflwyddyn 
o wariant, sy'n golygu na fyddwn yn gwybod beth fydd ein setliad cyllidebol nes i'r Adolygiad
Cynhwysfawr o Wariant ddod i ben yn yr Hydref. O ganlyniad, ni fydd modd inni ddilyn
amserlen y gyllideb sy'n cael ei defnyddio mewn blynyddoedd heb adolygiad o wariant, lle'r
ydym yn cyhoeddi ein cyllideb ddrafft ar ddechrau mis Hydref. Fel yn 2019 a 2020, bydd
angen cyhoeddi ein cyllideb ddrafft yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Mae cyhoeddi cyllideb ddrafft wrth ddysgu manylion setliad ein cyllideb mor hwyr a, gobeithio, 
ddarparu setliad amlflwyddyn, yn achosi nifer o heriau. Datblygwyd Protocol y Gyllideb gyda 
hyblygrwydd bwriadol i gydnabod amgylchiadau mor eithriadol gan gynnwys Adolygiad 
Cynhwysfawr o Wariant y DU. Ar y sail hon rwyf yn cynnig cyhoeddi ein cyllideb ddrafft, 
unwaith eto, ar ddechrau toriad y Nadolig, fel yn y ddwy flynedd flaenorol.  
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Rwyf yn credu y bydd hyn yn sicrhau ein bod yn paratoi yn effeithiol ar gyfer y gyllideb a 
darparu lefel briodol o fanylder  yn nogfennau'r gyllideb, gan sicrhau hefyd fod cymaint o 
amser â phosibl ar gael i'r Senedd graffu arnynt.  
 
Rydym yn darparu amserlen ar gyfer y gyllideb yn seiliedig ar gyhoeddi'r Gyllideb Ddrafft ar 
y dyddiad hwyraf posibl cyn toriad y Nadolig. Er hynny, er nad yw'n debygol, ni allwn 
ddiystyru'r posibilrwydd y bydd Llywodraeth y DU'n cyhoeddi adolygiad o wariant ar ddyddiad 
mor hwyr fel y bydd yn effeithio'n sylweddol ar ein hamserlen ar gyfer y gyllideb. Os bydd 
angen hyn, mae Rheol Sefydlog 20.6 yn darparu i'r Pwyllgor wneud newidiadau i'r amserlen 
ar gais y Llywodraeth. Yn ddarostyngedig i hyn, ac ar y ddealltwriaeth y byddwn yn darparu 
amserlen gadarn cyn gynted â phosibl ar ôl i Lywodraeth y DU wneud cyhoeddiad ynghylch 
yr adolygiad o wariant a'i Chyllideb, hoffwn nodi yn awr ein bod yn bwriadu cyhoeddi'r Gyllideb 
ddrafft amlinellol a'r Gyllideb ddrafft fanwl gyda'i gilydd ar 20 Rhagfyr, a'r Gyllideb derfynol ar 
1 Mawrth 2022.  
 
Wrth gynnig y dyddiadau hyn rwyd yn ymwybodol o Reol Sefydlog 20.5 a'r trefniadau y 
cytunwyd arnynt rhwng Llywodraeth Cymru a Senedd Cymru mewn perthynas â'r cyfnod ar 
gyfer craffu. Mae Rheol Sefydlog 20.5 yn darparu, o dan amgylchiadau ‘arferol’, y dylai'r 
Pwyllgor Cyllid gael wyth wythnos i adrodd ar gynigion amlinellol y gyllideb a phum wythnos 
i'r pwyllgorau ystyried cynigion manwl y Gyllideb. Er na ellir ystyried y flwyddyn hon yn 
flwyddyn ‘arferol’, rwyf wedi ymrwymo o hyd i sicrhau'r craffu llawnaf posibl ar ein cynigion 
gwario. O ganlyniad, byddai'r amserlen yr wyf wedi'i amlinellu yn caniatáu 7 wythnos i graffu 
ar y Gyllideb ddrafft, yn cynnwys 4 wythnos eistedd a 3 wythnos lle na fydd y pwyllgorau'n 
eistedd.  
 
O dan yr amgylchiadau hyn, byddwn yn ddiolchgar am gadarnhad y byddech yn cefnogi newid 
i'r dyddiadau a nodir uchod yn unol â'r ddarpariaeth a nodir mewn Rheolau Sefydlog.  
 
Rwyf yn ddiolchgar am ddealltwriaeth y Pwyllgor a gobeithio bod y trefniadau hyn yn 
dderbyniol o gofio'r amgylchiadau sydd, unwaith eto, yn cael eu hachosi gan ffactorau 
allanol y tu allan i'n rheolaeth uniongyrchol.  
 
Yn gywir 
 
 

 
 
 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
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Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref 
Ein cyf/Our ref  

Peredur Owen Griffiths 
Gadeirydd 
Y Pwyllgor Cyllid 
Senedd Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1SN 

1 Gorffennaf 2021 

Annwyl  Peredur Owen Griffiths  

Adolygiad Annibynnol o’r Dreth Trafodiadau Tir 

Mae Adran 771 o’r Ddeddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig 
(Cymru) 2017 yn gosod rhwymedigaeth statudol ar Weinidogion Cymru i wneud trefniadau 
ar gyfer cynnal adolygiad annibynnol o’r dreth trafodiadau tir, o fewn 6 blynedd i’r dyddiad y 
daw adran 77 i rym. Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r adolygiad felly yw 24 Mai 2023. 

Yma, rwy’n amlinellu cwmpas arfaethedig yr Adolygiad Annibynnol er gwybodaeth i’r Pwyllgor 
ac er mwyn iddo roi ei sylwadau. 

Bydd sicrhau’r egwyddorion allweddol a ganlyn yn ganolog i gwmpas yr adolygiad: 

1. Bod cwmpas yr adolygiad yn glir, yn ystyrlon ac yn cynnig gwerth da am arian.

2. Nad yw’r adolygiad yn dyblygu’r gwaith sy’n cael ei wneud gan bartïon â diddordeb/sydd

wedi’u heffeithio yn ddiangen, ac nad yw’n llyffetheirio gwaith polisi’r dyfodol a all fod yn

datblygu ochr yn ochr â’r adolygiad, neu cyn i’r adolygiad gael ei gwblhau.

3. Bod yr adolygiad yn canolbwyntio ar weithredu’r ddeddfwriaeth yn hytrach na’r modd y

caiff y dreth ei gweinyddu gan Awdurdod Cyllid Cymru.

I sicrhau bod yr adolygiad wedi’i dargedu, nid ydym yn cynnig y dylai’r adolygiad ystyried y 
ddeddfwriaeth treth trafodiadau tir yn ei chyfanrwydd. Byddai hyn o bosib yn gostus iawn, yn 

1 Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 (legislation.gov.uk) 
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cymryd llawer iawn o amser ac efallai mai dim ond yn arwynebol y gellir ystyried yr holl 
feysydd, heb fodd o ddadansoddi mewn manylder. Byddai hyn yn tanseilio’r tair prif 
egwyddor sy’n llywio’r adolygiad hwn. Bydd yr adolygiad felly yn canolbwyntio ar y 
newidiadau penodol a wnaed pan gyflwynwyd Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio 
Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 a’i chymharu wedi hynny i’r dreth flaenorol, treth 
dir y dreth stamp 2 (SDLT). Pwysleisiodd adborth yn ystod cyfnod datblygu’r Dreth 
Trafodiadau Tir fod dealltwriaeth dda o dreth dir y dreth stamp, yn enwedig ymysg 
gweithwyr treth proffesiynol ac asiantaethau tai, ac awydd i beidio â newid pethau heb fod 
angen. Nodwyd hyn gan yr Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, bryd hynny, a 
mabwysiadodd yr agwedd ‘peidio â newid er mwyn newid’.  
 
Bydd yr adolygiad felly yn ystyried a oedd y newidiadau hynny, a oedd yn wahanol i dreth 
dir y dreth stamp ac wedi’u cymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru (bryd hynny) yn 
briodol ar gyfer Cymru, ac a ydynt yn briodol heddiw. 
 
Rwy’n rhagweld y bydd yr adolygiad yn canolbwyntio ar y newidiadau mwyaf sylweddol a 
wnaed i’r ddeddfwriaeth i sicrhau ei bod yn briodol ar gyfer Cymru. Mae’r newidiadau hyn yn 
cynnwys: 
 

Gwelliannau arfaethedig o gymharu â threth dir y dreth stamp sy’n cynnwys:  
 

 Newidiadau o ran cynllun ac iaith  

 Rheolau gohirio 

 Rheolau ar gyfer trafodiadau eiddo preswyl cyfradd uwch  

 Rheolau ar gyfer prydlesi  

 Gwell eglurder o ran gweithredu rhyddhadau  
 

Newidiadau a wnaed i sicrhau bod y ddeddfwriaeth yn briodol ar gyfer Cymru, sy’n 
cynnwys: 
 

 Nad yw elfen rhent y prydlesi preswyl newydd yn drethadwy i’r Dreth 
Trafodiadau Tir 

 Rheolau yn ymwneud â sefyllfaoedd lle rhoddir prydles amhreswyl, lle telir 
rhent a phremiwm  

 
Cyfleoedd ar gyfer gwella: 
 

 Cymharu’r Dreth Trafodiadau Tir gyda’r dreth gyfwerth yn yr Alban, Lloegr a 

Gogledd Iwerddon i weld a ddysgwyd unrhyw wersi o’r trefniadau presennol lle 

byddai newidiadau o fantais i Gymru. 

Ymarferoldeb Gweithredol: 
 

 Wrth ystyried treth dir y dreth stamp a’r Dreth Trafodiadau Tir, beth yw’r 
materion trawsffiniol? 

 
Byddwn yn ddiolchgar o gael eich barn ar gwmpas arfaethedig yr Adolygiad Annibynnol o’r 
Dreth Trafodiadau Tir cyn toriad yr haf. Bwriedir y bydd y broses o gaffael person/sefydliad 
annibynnol i gynnal yr Adolygiad yn dechrau yn ystod yr haf. 
 
Yn ogystal, byddaf yn comisiynu adolygiad annibynnol o’r dreth gwarediadau tirlenwi, i 
gyflawni ymrwymiad tebyg, ond anstatudol, yn ystod hynt y dreth gwarediadau tirlenwi drwy 

                       
2 Mae deddfwriaeth treth dir y dreth stamp i’w gweld yn Neddf Cyllid 2003 yn bennaf Tudalen y pecyn 60



Gynulliad Cenedlaethol Cymru (bryd hynny). Byddaf yn ysgrifennu atoch yn y man i gael 
eich barn ar gwmpas arfaethedig yr adolygiad hwnnw. 
 
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
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