
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 4 

Dyddiad: Dydd Mercher, 16 Tachwedd 

2022 

Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Manon George 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddTai@senedd.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod (09.00 - 09.15)  

 

1 Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro, yn unol â Rheol Sefydlog 

17.22. 

(09.15)   

2 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.15)   

3 Digartrefedd - sesiwn dystiolaeth 1 

(09.15 - 10.30) (Tudalennau 1 - 19)  

Naomi Alleyne, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, Cymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru 

Gaynor Toft, Pennaeth dros dro Tai a Gwasanaethau Diogelu'r Cyhoedd, 

Cyngor Sir Penfro 

Steve Porter, Rheolwr Gweithrediadau Cartrefi Cymunedol, Cyngor Abertawe 

Tracy Hague, Pennaeth Gwasanaeth Tai, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Laura Garvey-Cubbon, Rheolwr Gweithredol, Strategaeth ac Angen Tai, 

Cyngor Caerdydd 

4 Papurau i'w nodi 

 (Tudalennau 20 - 21)  

4.1 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn ymwneud â chraffu 

cyffredinol ar waith y Gweinidogion 

 (Tudalennau 22 - 25)  

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



 

 

4.2 Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas  â chraffu 

cyffredinol ar waith y Gweinidogion 

 (Tudalennau 26 - 28)  

4.3 Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd mewn perthynas â  

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) 

 (Tudalennau 29 - 30)  

4.4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau mewn perthynas â Deiseb P-06-

1272 Gwahardd defnyddio 'cymalau dim anifeiliaid anwes' mewn cytundebau 

tenantiaeth yng Nghymru 

 (Tudalennau 31 - 32)  

4.5 Gohebiaeth rhwng Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r 

Cyfansoddiad a'r Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio 

 (Tudalennau 33 - 36)  

4.6 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor 

Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad mewn perthynas â Rheoliadau 

Ardrethu Annomestig (Symiau a Godir) (Cymru) 2016 

 (Tudalennau 37 - 38)  

4.7 Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a'r Gweinidog Newid Hinsawdd mewn 

perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Ffyniant Bro ac 

Adfywio 

 (Tudalennau 39 - 42)  

4.8 Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a'r Gweinidog Newid Hinsawdd mewn 

perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) 

 (Tudalennau 43 - 45)  

5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(10.30)   

Egwyl (10.30 - 10.45)  

 



 

 

6 Digartrefedd - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 3 

(10.45 - 11.00)   

7 Diweddariad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil 

Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) 

(11.00 - 11.15)   

8 Diweddariad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil 

Ffyniant Bro ac Adfywio 

(11.15 - 11.30) (Tudalennau 46 - 48)  



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1
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WLGA Briefing 

Submission to the Local Government and Housing Committee at the 
Senedd in its inquiry into Homelessness 

11th November 2022  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Welsh Local Government Association - The Voice of Welsh Councils 
The Welsh Local Government Association (WLGA) is a politically led cross party 
organisation that seeks to give local government a strong voice at a national level. 
The Association represents the interests of local government and promotes local 
democracy in Wales. The 22 councils in Wales are all members of the WLGA and 
the 3 fire and rescue authorities and 3 national park authorities are associate 
members. 
 
We believe that the ideas that change people’s lives, happen locally 
Communities are at their best when they feel connected to their councils through 
local democracy. By championing, facilitating, and achieving these connections, we 
can build a vibrant local democracy that allows sustainable communities to thrive.  
 
The main aim of the Association is to promote, protect, support and develop 
democratic local government and the interests of councils in Wales. 
 
This means: 
• Promoting the role and prominence of councillors and council leaders 
• Ensuring maximum local discretion in legislation or statutory guidance 
• Championing and securing long-term and sustainable funding for councils 
• Promoting sector-led improvement 
• Encouraging a vibrant local democracy, promoting greater diversity 
• Supporting councils to effectively manage their workforce. 
 
This is the WLGA’s submission to the Local Government and Housing 
Committee’s inquiry into Homelessness. 
 
As suggested, the submission is framed around the terms of reference for the 
Committee’s inquiry: - 
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Submission to the Local Government and Housing Committee at the Senedd in its inquiry 
into Homelessness 
 

11th November 2022 

The Committee has agreed to examine:  
 

 The supply, suitability and quality of temporary accommodation 
currently being used to house people experiencing homelessness and 
the support services made available to them;  

 
Driven initially by the pandemic and changes to the statutory guidance from Welsh 
Government, there has been a significant change in approach to the provision and 
use of emergency temporary accommodation for homeless households. Increasing 
numbers of people are being accommodated in emergency temporary 
accommodation provided by Councils (8,454 individuals as at end of August 2022). 
Since the start of the pandemic over 26,400 people who were previously homeless 
have been supported through emergency temporary accommodation. There is a 
consistent upward trend around the numbers of people in emergency temporary 
accommodation which shows no sign of reducing.  
 
In May 2020, as part of the pandemic response, Welsh Government made additional 
revenue and capital funding available through “Homelessness: Phase 2” to increase 
the supply and suitability of temporary accommodation. This funding was 
accompanied by guidance setting out requirements for increased accommodation 
and quality. 
 
As well as increased household costs for everyone due to inflation, including rising 
energy costs, there have been significant increases in rents in most areas, with an 
increasing gap over Local Housing Allowance support available; this means that the 
Private Rented Sector is increasingly difficult for many households to access and 
afford. A sustained period of rising consumer costs and increased interest rates, 
without any increase in household incomes, is also very likely to impact on owner-
occupiers, who will find their mortgage payments more difficult to meet. All leading to 
increased demand for homelessness services and the use of temporary 
accommodation.  
 
The Housing Support Grant (HSG) is the Welsh Government’s principal funding 
stream for preventing homelessness, and is utilised by Councils to commission 
services which support more than 60,000 people each year to live independently in 
their communities. Through the provision of refuge, supported accommodation and 
tenancy support services, the HSG allows people to exit homelessness, leave 
abusive relationships, maintain their tenancies, overcome mental health and 
substance abuse issues, build on their strengths and fulfil their aspirations. The 
current annual HSG funding of £166m is under considerable pressure to meet the 
increased demand at the standard required related to these homelessness 
pressures outlined above, and the need to ensure that services commissioned by 
Councils receive enough funding to pay their staff a fair wage and provide them with 
the support they need. 
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Submission to the Local Government and Housing Committee at the Senedd in its inquiry 
into Homelessness 
 

11th November 2022 

 
 

 The impact living in temporary accommodation has on individuals and 
families;  

 
Local authorities are only too well aware of the negative impacts and disruption to 
lives that living in temporary accommodation can have on individuals and families, 
particularly children and young people, and seek to secure a move on to suitable, 
appropriate long-term homes for individuals and families as soon as is practicably 
possible. However, with increasing numbers of households seeking assistance from 
Councils, and requiring emergency temporary accommodation, along with the limited 
supply of appropriate, affordable accommodation in all areas of Wales this means 
that, unfortunately, currently this is rarely achieved without some kind of delay. 
 
However, access to good quality temporary accommodation can also be beneficial to 
some people who have, perhaps, been experiencing chaotic lifestyles and may 
provide welcome stability and positive opportunities to engage with health and other 
support services. 
 

 The impact of the ongoing demand for temporary accommodation and 
support services on local authorities, their partners and communities;  

 
The recently published CIH Cymru report “Joining the dots 3”   0447-ttc-joining-the-
dots-3-eng-v3.pdf (cih.org) sets out some of the impacts on local authority staff 
supporting people experiencing homelessness, including the key finding that  “over 
75% of responses told us that they felt their mental wellbeing had decreased since 
January 2020, and that workload pressure was a key factor.” 
 
Other key issues highlighted by the report include :- 

 The impact of the cost of living crisis on communities and availability of 
appropriate services to provide support 

 A lack of suitable accommodation to support people to move-on from 
temporary accommodation 

 More broadly a lack of affordable housing options locally and concerns over 
landlords leaving the private rented sector. 

 
In October 2021, the Housing Support Network published the report “Workload and 
Wellbeing: an insight into the experience of operational staff during Covid-19” setting 
out the findings from a survey of operational staff within Welsh Local Authority 
homelessness services seeking views on  their workload and wellbeing. The report 
describes how many spoke of increased demand and pressure in their work often 
related to the changes in Welsh Government homelessness policy and Guidance. A 
high proportion stated that work negatively impacted their wellbeing and over half 
stated that they had considered leaving the role. The continued and ongoing 
demands for homelessness services and temporary accommodation in the period 
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Submission to the Local Government and Housing Committee at the Senedd in its inquiry 
into Homelessness 
 

11th November 2022 

since the end of the pandemic mean that these pressures on staff continue to be 
applicable. 

Final Report - 

Workload and Wellbeing.pdf 
 
The Cymorth Cymru report “Struggles from the Frontline” 
Struggles_from_the_Frontline_-_Eng.pdf (cymorthcymru.org.uk) highlights the 
impacts on frontline workers delivering homelessness and housing support services 
in partner organisations commonly commissioned by Councils to provide vital 
services using Housing Support Grant, in the context of the current cost of living 
crisis and the high level of demand for services. 
 
Despite the significant and welcome additional funding provided by Welsh 
Government during the pandemic and in the current financial year, homelessness 
services are not immune to the wider cost pressures and budget restrictions 
experienced across Council services. Inflationary pressures in council budgets arise 
from a number of sources including pay, energy, and transport. These cost 
pressures are shared by those partner organisations commissioned by Councils to 
provide essential support services.  
 

 Options to increase the supply of affordable and appropriate housing in 
the short to medium term to reduce the use of temporary 
accommodation;  

 
Councils and their partners have been keen to use all existing and additional 
resources to utilise opportunities to increase the supply of affordable and appropriate 
housing in the short to medium term, wherever possible.  In this context, it has been 
helpful that Welsh Government has explicitly recognised the idea and important role 
of specific transitionary accommodation to bridge the gap between temporary 
accommodation and permanent housing. 
 
A specific, additional, Transitionary Accommodation Capital Programme (TACP) has 
been established. The work support by TACP includes empty properties works not 
related to standard re-lets, conversions, remodelling of existing stock, demolition and 
rebuild, Modern Methods of Constructions (MMC) solutions, etc. This has also 
included support for the meantime use of sites ahead of more permanent 
development schemes. 
 
In support of the Programme for Government commitment to deliver 20,000 
additional low carbon homes for social rent during the current term of Government, 
the Social Housing Grant (SHG) budget available to Councils and their RSL partners 
has been significantly increased over recent historical levels, and currently totals 
£1bn for the current and next two financial years. 
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Submission to the Local Government and Housing Committee at the Senedd in its inquiry 
into Homelessness 
 

11th November 2022 

Welsh Government have been working with increasing numbers of Councils to 
expand their Leasing Scheme Wales which encourages and supports private sector 
landlords to make their properties available for a long lease period to provide much-
needed additional affordable accommodation to meet local housing needs, including 
for those moving on from all forms of temporary accommodation. A number of 
Councils also operate their own similar local private sector schemes.  
Welsh Government have also recently developed an acquisition strategy which 
specifically focusses on bringing existing homes, which may be empty or already 
tenanted, into to social housing stock of Councils or housing associations. 
 
Wherever possible, the development of new transitionary and longer-term housing 
solutions are focussed on providing further options to meet the housing needs of 
everyone requiring support including those homeless households in temporary 
accommodation, households on existing housing registers who are insecurely 
housed, and those households in Wales as part of  wider refugee resettlement 
schemes supporting Ukrainian, Afghan, Syrian and other households, including 
those whose asylum claim has been positively decided and wish to settle in Wales. 
 
Even with these record levels of investment support and borrowing by Councils and 
RSLs, there are many growing challenges to developing enough new homes 
including the availability of land, phosphate restrictions in many areas, rising costs of 
materials, constraints on the supply of materials, shortages in necessary key skills, 
capacity within some Council functions, capacity within utility companies, etc. 
 

 Progress implementing Ending Homelessness in Wales: A high level 
action plan 2021-2026, and in particular the move towards a rapid 
rehousing approach. 

 
WLGA and local authorities are actively involved in the Ending Homelessness 
National Advisory Board, and Homelessness Expert Review Panel plus various task 
& finish groups, working groups, etc., involved in taking forward many of the 
recommendations from the high-level action plan with the aim of ensuring that 
homelessness in Wales becomes rare, brief and unrepeated. 
 
A key element of this progress is the development, by Councils and their partners, of 
their initial Rapid Rehousing Plans being submitted to Welsh Government, in line 
with the guidance developed.  
The sub groups established to support the work of the Ending Homelessness 
National Advisory Board include those focussing on :- 

- Developing a new Homelessness strategic outcomes framework; 
- Workforce; and 
- Rapid Rehousing. 

 
The Homelessness Expert Panel has been established to make recommendations 
around amendments to the legislative framework for homelessness, contributing to 
the development of a future Welsh Government Green Paper dealing with proposals 
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Submission to the Local Government and Housing Committee at the Senedd in its inquiry 
into Homelessness 
 

11th November 2022 

for the fundamental reform of homelessness in Wales, as set out in the Programme 
for Government. The first meeting of this panel took place in September 2022 with a 
programme of meetings in place until June 2023. 
 
 
Jim McKirdle, Policy Officer (Housing) 
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Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

16 Tachwedd 2022 – clawr y papurau i’w nodi 

Rhif y papur Mater Oddi wrth Gweithredu 

Papur 2 Sesiynau craffu gyda 

Gweinidogion 

Y Gweinidog 

Cyllid a 

Llywodraeth 

Leol 

I’w nodi 

Papur 3 Sesiynau craffu gyda 

Gweinidogion 

Y Gweinidog 

Newid 

Hinsawdd 

I’w nodi 

Papur 4 Cydsyniad 

Deddfwriaethol: Bil Tai 

Cymdeithasol 

(Rheoleiddio) 

Y Gweinidog 

Newid 

Hinsawdd at y 

Llywydd 

I’w nodi 

Papur 5 P-06-1272 Gwahardd 

defnyddio 'cymalau 

dim anifeiliaid anwes' 

mewn cytundebau 

tenantiaeth yng 

Nghymru 

Cadeirydd y 

Pwyllgor 

Deisebau 

I’w nodi 

Papur 6 Cydsyniad 

Deddfwriaethol: Y Bil 

Ffyniant Bro ac Adfywio 

Cadeirydd y 

Pwyllgor 

Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad at 

y Gweinidog 

Newid 

Hinsawdd 

I'w nodi 

Papur 7 Materion sy'n ymwneud 

â deddfwriaeth - 

Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 

Y Gweinidog 

Cyllid a 

Llywodraeth 

Leol at 

Gadeirydd y 

Pwyllgor 

Deddfwriaeth, 
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Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 

Papur 8 Cydsyniad 

Deddfwriaethol: Y Bil 

Ffyniant Bro ac Adfywio 

Gohebiaeth 

rhwng y 

Cadeirydd a'r 

Gweinidog 

Newid 

Hinsawdd 

I'w nodi 

Papur 9 Cydsyniad 

Deddfwriaethol: Bil Tai 

Cymdeithasol 

(Rheoleiddio) 

Gohebiaeth 

rhwng y 

Cadeirydd a'r 

Gweinidog 

Newid 

Hinsawdd 

I'w nodi 
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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.   

John Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
SeneddTai@senedd.cymru 

25 Hydref 2022 

Annwyl John, 

Diolch am eich llythyr yn gofyn am ragor o wybodaeth am rai o’r materion a drafodwyd 
gennym pan oeddwn yng nghyfarfod o’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar 29 Medi.  

Lefel y cronfeydd wrth gefn sy’n cael eu cadw i ymdrin â'r argyfwng costau byw ac 
ymrwymiadau eraill 

Mae cyllideb atodol gyntaf 2022-23 a gyhoeddwyd ar 21 Mehefin yn nodi adnoddau cyllidol 
(h.y. refeniw) wrth gefn o £152.3m.  Mae hyn ar gael i'w defnyddio ar gyfer pwysau a 
blaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg yn ystod y flwyddyn, megis rheoli'r effaith ar ein 
hymrwymiadau, neu'r ymateb dyngarol i'r rhyfel yn Wcráin nad oedd yn hysbys y byddai’n 
cael effaith ar adeg gosod ein cyllideb, er enghraifft.  Bydd manylion llawn am ddyraniadau 
o'r cronfeydd wrth gefn yn cael eu cyhoeddi fel rhan o ail gyllideb atodol 2022-23 yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn. 

Trafodaethau y mae Gweinidogion Cymru wedi'u cael gydag ymddiriedolwyr 
cronfeydd pensiwn ar y ffyrdd y gellid defnyddio cronfeydd pensiwn awdurdodau 
lleol yn y modd mwyaf effeithiol yng Nghymru, ac yn benodol mewn perthynas â 
buddsoddi mewn tai a landlordliaid cymdeithasol cofrestredig 

O ran y posibiliadau i gronfeydd pensiwn Awdurdodau Lleol gael eu buddsoddi mewn 
blaenoriaethau eraill fel tai, bydd y Pwyllgor yn ymwybodol nad yw cronfeydd pensiwn 
Awdurdodau Lleol wedi'u datganoli. Yr aelodau etholedig lleol sy'n eistedd ar bwyllgorau 
pensiynau awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am benderfyniadau ynghylch buddsoddiadau – o 
dan fframwaith deddfwriaethol sy'n cael ei ddarparu gan Lywodraeth y DU. Mae gan 
awdurdodau pensiynau gyfrifoldeb ar ran yr ymddiriedolwyr i sicrhau'r canlyniad gorau 
posibl ar gyfer eu buddsoddiadau, er mwyn diogelu budd-daliadau’r pensiynau yn y tymor 
hir i'w haelodau. Rai blynyddoedd yn ôl, roedd Gweinidogion Cymru wedi awgrymu i 
awdurdodau pensiynau llywodraeth leol y gallen nhw ystyried y buddion ehangach o 

Papur 2
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fuddsoddi mewn seilwaith lleol neu gynlluniau eraill, gan barhau i gyflawni canlyniadau yn 
erbyn eu cyfrifoldebau ar ran yr ymddiriedolwyr. Rwy'n ymwybodol bod rhai cronfeydd 
awdurdodau yng Nghymru ac yn Lloegr yn ymgymryd â buddsoddiadau lleol o'r math 
hwnnw. Bwriad rhannol y gwaith o ddatblygu cronfeydd pensiwn Awdurdodau Lleol oedd 
hwyluso mwy o fuddsoddiad mewn seilwaith, gan gynnwys yn arbennig mewn seilwaith lleol.  
Mae Llywodraeth y DU, sy'n gyfrifol am y fframwaith deddfwriaethol ar gyfer cynllun pensiwn 
llywodraeth leol yn ceisio cynyddu buddsoddiad pensiynau mewn seilwaith lleol ac wedi 
awgrymu targed o 5%.         
 
Gwybodaeth ynghylch a oes unrhyw glercod cynghorau tref neu gymuned yn 
wleidyddol weithgar o fewn awdurdodau lleol  
 
Nid yw Llywodraeth Cymru'n cadw unrhyw wybodaeth ynghylch a yw clercod cynghorau tref 
neu gymuned yn wleidyddol weithgar o fewn awdurdodau lleol. Rydym wedi cysylltu â 
Chymdeithas Clercod Cynghorau Lleol ac Un Llais Cymru, sydd ill dau wedi cadarnhau nad 
ydynt yn meddu ar y wybodaeth honno ychwaith. 
 
Rhagor o wybodaeth am effaith cael gwared ar y Gronfa Democratiaeth Ddigidol ar 
anghenion digidol llywodraeth leol  
 
Roedd y Gronfa Democratiaeth Ddigidol (ychydig dros £800,000 yn ystod blwyddyn ariannol 
2020-21) yn gyllid sbarduno untro a dargedwyd at alluogi prif gynghorau i gyflawni gofynion 
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ar frys, a hynny mewn perthynas â 
chyfarfodydd hybrid a darlledu cyfarfodydd llawn y cynghorau yn unig.  Nid oedd gan y 
gronfa honno bwrpas cyffredinol i gefnogi, er enghraifft, digideiddio gwasanaethau.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio hyrwyddo dull sy'n cael ei arwain gan y sector tuag at 
drawsnewid gwasanaethau digidol awdurdodau lleol ledled Cymru. Rydym wedi darparu ar 
gyfer Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Leol fel rhan o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
i ddarparu arweinyddiaeth strategol o fewn llywodraeth leol i sicrhau gwelliant digidol.   
 
Mae Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Leol yn rheoli dull 'anghenion cymharol' o weinyddu'r 
Gronfa Ddigidol gwerth £1m – sef caiff prosiectau trawsnewid digidol sy'n datrys problemau 
cyffredin ar y cyd eu nodi gan y Prif Swyddog trwy ymgysylltu â'r sector.   
 
Faint o awdurdodau lleol (gan gynnwys cynghorau tref a chymuned lle y bo’n bosibl) 
sy’n cynnal cyfarfodydd yn llwyr o bell ar hyn o bryd, ac a ydych yn fodlon bod 
llywodraeth leol yn cadw at ddeddfwriaeth a chanllawiau mewn modd priodol, yn 
enwedig o ran o ran hygyrchedd a chyfranogiad y cyhoedd 
 
Fel y dywedais yn y Pwyllgor, rwy'n credu ei bod yn gwbl bosibl i gyfarfodydd hybrid a rhai 
o bell fod cystal â rhai wyneb yn wyneb o ran darparu cyfleoedd i graffu'n effeithiol. Soniais 
hefyd ei bod yn ddyddiau cynnar o hyd ar gyfer y ffordd hon o weithio. Felly nid wyf eto wedi 
ymgymryd ag unrhyw werthusiad, na chomisiynu un, o natur, graddau nac effeithiolrwydd y 
cyfleoedd a ddarperir yn Neddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 i weithio'n 
arloesol drwy ddefnyddio cyfarfodydd hybrid ac o bell.   
 
Mae'n werth nodi nad yw Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru nac Un 
Llais Cymru yn casglu gwybodaeth yn rheolaidd am nifer y prif gynghorau neu gynghorau 
cymuned a thref sy’n cynnal cyfarfodydd yn llwyr o bell. Nid ydynt ychwaith yn casglu 
gwybodaeth mewn perthynas â chadw at ddeddfwriaeth ac arweiniad ynghylch hygyrchedd 
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a chyfranogiad y cyhoedd. Byddai'r olaf o’r ddau yn dod o dan gyfrifoldeb Archwilio Cymru 
i'w ystyried. 
 
Fodd bynnag, hoffwn gymryd y cyfle hwn i ailddatgan fy mod yn croesawu enghreifftiau gan 
aelodau o’r Pwyllgor o faterion penodol neu enghreifftiau da y byddwn yn hapus iawn i'w 
trafod â chydweithwyr mewn llywodraeth leol. Yn olaf, gallaf ddweud fy mod wedi cael 
adborth cadarnhaol gan brif arweinwyr y cynghorau yn y Cyngor Partneriaeth ar fanteision 
y ffordd hon o weithio, gan gynnwys cefnogi amrywiaeth, er enghraifft trwy gael gwared ar 
yr angen am gael amser i deithio, mynd i'r afael â phryderon diogelwch, a gwella’r 
cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ar gyfer aelodau. Hefyd, er mwyn helpu i roi darlun 
cliriach o'r graddau y mae cynghorau cymuned a thref yn gallu cefnogi mynediad o bell i'w 
cyfarfodydd, rwyf wedi gofyn i Brif Swyddog Digidol Llywodraeth Leol gynnal Arolwg 
Darganfod Digidol.  Bydd yr arolwg, a ddaeth i ben ar 7 Hydref, yn dangos tystiolaeth i lywio 
camau yn y dyfodol er mwyn cefnogi cynghorau tref a chymuned i gyflawni eu cyfrifoldebau. 
 
Y gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd mewn perthynas ag ystyried y potensial ar 
gyfer treth gwerth tir yn y dyfodol yng Nghymru 

 

Ym mis Chwefror 2021, cyhoeddais Crynodeb o’r Canfyddiadau mewn perthynas â’r gwaith 
a wnaeth Llywodraeth Cymru dros bumed tymor y Senedd a oedd yn ystyried ystod o 
opsiynau ar gyfer diwygio system gyllid llywodraeth leol yng Nghymru. Roedd y gwaith hwn 
yn cynnwys asesiad technegoLl a gomisiynwyd gan Brifysgol Bangor a oedd yn edrych ar 
dreth gwerth tir lleol fel dewis amgen posibl yn lle’r trethi lleol, y dreth gyngor ac ardrethi 
annomestig presennol. 
 
Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys ymrwymiad i geisio diwygio'r dreth gyngor er 
mwyn sicrhau system decach a mwy blaengar. Ym mis Rhagfyr 2021, fe wnes i Ddatganiad 
yn nodi fy nghynlluniau ar gyfer cyflwyno diwygiadau i'r system treth gyngor yn ystod tymor 
y Senedd hon, gan barhau i ymchwilio i opsiynau ar gyfer y tymor hwy.  
 
Yn dilyn hynny, ar 29 Mawrth, amlinellais raglen o ddiwygiadau i ardrethi annomestig i'w 
cyflwyno dros y pedair blynedd nesaf [link].  Roedd hyn yn cynnwys ymrwymiad i barhau i 
ymchwilio i'r potensial i dalu treth gwerth tir lleol yn lle ardrethi annomestig, gan adeiladu ar 
asesiad technegol manwl Prifysgol Bangor y tymor diwethaf.  
 
Dros y pedair blynedd nesaf, byddwn yn bwrw ymlaen â chanfyddiadau adroddiad Prifysgol 
Bangor, gan ddefnyddio amrywiaeth eang o arbenigedd i ddatblygu dealltwriaeth glir o’r 
effaith y byddai newid mor arwyddocaol yn ei gael ar Gymru, a sut y gallai weithio'n 
ymarferol. Bydd y dadansoddiad hwnnw’n cynnwys cynllun posibl i'w weithredu.  
 

 
Ar 21 Medi, cyhoeddais ymgynghoriad yn gofyn am farn ar ddiwygio ardrethi annomestig 
yng Nghymru [dolen]. Mae'r ymgynghoriad yn adeiladu ar ddatganiad 29 Mawrth 2022, ac 
yn ceisio barn ar y posibilrwydd o dreth gwerth tir lleol. Bydd yr ymatebion yn cael eu 
defnyddio i lywio gwaith pellach yn y maes hwn.  

 
Mae newidiadau i system gyllid llywodraeth leol yn effeithio ar gyllid aelwydydd a busnesau 
mewn ffordd uniongyrchol iawn, ac mae'r system yn darparu dros £3bn y flwyddyn tuag at 
ariannu gwasanaethau lleol hanfodol. Felly, mae'n rhaid inni allu asesu effaith lawn y 
cynigion cyn gwneud newidiadau. Rhaid imi bwysleisio y byddai archwilio treth gwerth tir 
lleol fel posibilrwydd yn lle un neu ddwy o'r trethi lleol presennol yn ymarfer mawr a 
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chymhleth. I wneud hwnnw, byddai angen buddsoddiad sylweddol a chynllunio manwl a 
fyddai’n ymestyn dros fwy nag un tymor y Senedd.  
 
Yn gywir, 

 
Rebecca Evans AS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

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.   

John Griffiths AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

1 Tachwedd 2022 

Annwyl John, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 7 Hydref yn gofyn am ragor o wybodaeth yn dilyn sesiwn 
graffu gyffredinol a fynychais ar 29 Medi. 

Fel yr addewais, atodaf bapur yn Atodiad A yn disgrifio’r fformiwla a ddefnyddir i bennu 
rhent cymdeithasol yng Nghymru 

O ran cynlluniau achub morgeisi, rydym yn siarad gyda phartneriaid cyflenwi ac yn edrych 
yn ofalus iawn ar bob opsiwn i helpu pobl i aros yn eu cartrefi. 

Gan gyfeirio at eich cwestiwn ynglŷn ag Arolwg Tai yn y dyfodol, rwyf o'r farn fod sylfaen 
dystiolaeth gadarn a dealltwriaeth lawn o natur y farchnad dai ac aelwydydd yng Nghymru 
yn sylfaenol i'n dull o ddatblygu polisi. Mae Arolwg Amodau Tai diwethaf Cymru a 
gynhaliwyd yn 2017, er enghraifft, wedi llywio'r gwaith o ddatblygu cynigion i diweddaru’r 
safon ar gyfer cartrefi cymdeithasol, Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS2023), ein Rhaglen 
Ôl-osod er mwyn Optimeiddio a darparu sail i weithio i asesu lefelau tlodi tanwydd yng 
Nghymru. Mae deall stoc dai Cymru yn hanfodol os ydym am gyflawni ein huchelgeisiau a 
nodir yng Nghynllun Gweithredu Cymru Sero Net a sicrhau trosglwyddiad cyfiawn i ddulliau 
gwresogi sy’n defnyddio llai o garbon yn ystod y blynyddoedd i ddod. 

O ystyried y pwysau sylweddol ar gyllidebau, mae angen i mi wrth gwrs ystyried costau 
arolwg tai blynyddol a fyddai'n arwyddocaol iawn. Rwyf wedi gofyn i'm swyddogion roi 
opsiynau imi ar gyfer Arolygon Tai posib yng Nghymru yn y dyfodol; fel rhan o hyn byddant 
yn rhoi cyngor i mi ynghylch a allai gwell mynediad at ddata gweinyddol i adeiladu ein 
Hadnodd Dadansoddi Stoc Tai ac adnoddau arolwg eraill ddarparu ychydig o'r data sydd eu 
hangen, o bosibl ar y cyd ag arolygon tai cyfnodol. 

Rydych wedi holi am waith ynghylch cronfeydd pensiwn sy'n buddsoddi mewn Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru. Yn 2013, daeth Llywodraeth Cymru mewn 
cydweithrediad â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig â ffynhonnell gyllid newydd i 
Gymru, M&G Investments - darparwr cronfa bensiwn fawr. Nod y Grant Cyllid Tai (HFG) yw 
darparu 1,000 o gartrefi newydd ychwanegol ledled Cymru yn ogystal â denu buddsoddiad 
newydd, drwy gydweithio gyda 17 o Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar roi 
buddsoddiad preifat ar y cyd o ryw £100 miliwn. Ynghyd â Digwyddiadau Cyllid Arloesol 
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Llywodraeth Cymru, amlygodd y cynllun HFG y potensial buddsoddi yng Nghymru i'r 
marchnadoedd cyfalaf, gan gynnwys cronfeydd pensiwn ac ers hynny, mae llawer o gyllid 
ychwanegol wedi'i fuddsoddi o'r ffynhonnell hon yng Nghymru. Erbyn heddiw, mae cyllid o'r 
marchnadoedd cyfalaf yn cyfrif am fwy na hanner cyllid y sector. 
 
Yn gywir 
 

 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tudalen y pecyn 27



ATODIAD A 
 

Nodyn ar y fformiwla ar gyfer pennu rhenti cymdeithasol yng Nghymru 
 
 
Mae rhent ar gyfer tai cymdeithasol yng Nghymru wedi ei bennu'n unol â Safon Rhenti Tai 
Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.  Cytunwyd ar y safon hon yn 2019 yn dilyn yr Adolygiad 
Annibynnol o’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy.  Er mwyn rhoi sicrwydd rhent i landlordiaid a 
thenantiaid, cyflwynwyd cytundeb 5-mlynedd, gyda chytundebau bod rhenti dim ond yn codi 
unwaith y flwyddyn. Blwyddyn rent 2022/23 yw'r 3edd flwyddyn o'r cytundeb 5 mlynedd 
hwn.  
 
O dan y safon, gall landlordiaid weithredu uchafswm cynnydd rhent blynyddol o CPI+1%, yn 
seiliedig ar ffigwr CPI y mis Medi blaenorol. Dyma'r cynnydd cyffredinol mwyaf y gall unrhyw 
landlord cymdeithasol ei gyflwyno ar gyfer ei stoc gyfan mewn unrhyw flwyddyn. 

 
Yn ôl y trothwy hwn, mae landlordiaid yn gyfrifol am bennu eu rhenti a’u tâl gwasanaeth eu 
hunain. Mae ganddynt hyblygrwydd o fewn eu stoc i rewi, lleihau neu gynyddu rhenti unigol, 
ar yr amod na fydd unrhyw un cartref yn profi cynnydd rhent unigol o fwy na CPI+1% 
ynghyd â £2 yr wythnos. Ni all incwm rhent cyffredinol landlord o gyfanswm y stoc dai 
gynyddu y tu hwnt i CPI+1%.  Mae fforddiadwyedd wrth wraidd y safon rhent 5 mlynedd a 
bwriad cap CPI +1% oedd sicrhau nad yw rhenti yn fwy na chyflogau na budd-daliadau. 
 
Mae'r safon yn cynnwys y ddarpariaeth pe bai CPI yn disgyn y tu allan i'r ystod o 0% i 3%, 
gall Gweinidogion Cymru ei adolygu a phenderfynu ar y cynnydd rhent uchaf ar gyfer y 
flwyddyn ganlynol. Er enghraifft, roedd ffigwr CPI Medi 2021, a ddefnyddiwyd ar gyfer safon 
y rhent, yn 3.1% felly mae y tu allan i'r ystod a ganiateir. 
 
Penderfynodd y Gweinidog Newid Hinsawdd y dylai'r cynnydd ar gyfer rhenti tai 
cymdeithasol yn y flwyddyn 2022/23 fod yn CPI yn unig. Roedd y llythyr a oedd yn rhoi 
gwybod am y cynnydd mewn rhent, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2021, yn atgoffa'r holl 
landlordiaid cymdeithasol bod disgwyl iddynt ystyried fforddiadwyedd yn ofalus i denantiaid 
wrth bennu rhenti ac mai uchafswm yw’r gyfradd, nid gofyniad na tharged. 
 
I gefnogi'r Gweinidog wrth wneud y penderfyniad hwn, cynhaliodd swyddogion broses 
modelu ariannol "llyfr agored" gyda nifer o Awdurdodau Lleol unigol a Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig i ddeall yn well effeithiau posibl ystod o benderfyniadau ar eu 
cynlluniau.  Ar hyn o bryd mae swyddogion yn gweithio drwy broses debyg er mwyn rhoi 
cyngor i'r Gweinidog yn yr wythnosau nesaf.   
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

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.   

Elin Jones AS  
Llywydd  
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 
E-bost - Llywydd@senedd.cymru

  24 Hydref 2022 

Annwyl Elin 

Fel y gwyddoch, rwyf wedi gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM) yn 
ddiweddar ac LCM atodol mewn perthynas â Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) 
Llywodraeth y DU (y Bil). 

Mae'r Bil yn parhau â'i hynt drwy Dŷ'r Arglwyddi, ac ar 12 Hydref cafodd fy swyddogion 
wybod bod y llywodraeth wedi cyflwyno gwelliannau pellach i'r Bil (11 Hydref), a ystyriwyd 
wedyn yn y Cyfnod Adrodd ar 18 Hydref. Derbyniwyd holl welliannau'r llywodraeth a 
gwelliant anllywodraethol ychwanegol, ac mae fy swyddogion wedi bod yn dadansoddi eu 
heffaith. 

Fel yr amlinellir yn y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol yr wyf wedi’u gosod hyd yn hyn 
mewn perthynas â'r Bil hwn, er bod y Bil hwn yn cynnig newidiadau i’r drefn rheoleiddio 
landlordiaid tai cymdeithasol yn Lloegr, mae'r mwyafrif o'r darpariaethau'n ymestyn ac yn 
berthnasol i Gymru ac yn ymwneud â thai sy’n fater datganoledig. Yn hynny o beth, mae'r 
darpariaethau hynny yn gwneud darpariaeth berthnasol at ddibenion Rheol Sefydlog 29 y 
mae angen caniatâd y Senedd ar ei chyfer. Er nad yw'r dadansoddiad wedi'i gwblhau eto, 
rwy'n disgwyl y bydd angen caniatâd hefyd ar y gwelliannau i gyd, neu rai ohonynt, a 
dderbyniwyd yn y Cyfnod Adrodd, ac yn unol â hynny bydd LCM atodol pellach yn cael ei 
osod. 

Oherwydd y cawsom wybod yn hwyr am y gwelliannau a gyflwynwyd, ni fydd modd ei osod 
o fewn dyddiad cau arferol Rheol Sefydlog 29 o bythefnos, fodd bynnag, bydd yn cael ei
osod cyn gynted â phosibl.

Bydd copi o'r llythyr hwn yn cael ei anfon at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd 
Cymru, a'r Trefnydd, Lesley Griffiths AS, a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 
a'r Cyfansoddiad, Huw Irranca-Davies AS. 
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Yn gywir  

 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
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27 Hydref 2022 

Annwyl John 

Deiseb P-06-1272 Gwahardd defnyddio 'cymalau dim anifeiliaid anwes' mewn cytundebau 

tenantiaeth yng Nghymru 

Trafododd y Pwyllgor Deisebau’r ddeiseb uchod yn ein cyfarfod ar 10 Hydref, ynghyd â gohebiaeth 

gan y Gweinidog Newid Hinsawdd. 

Yn y cyfarfod, cytunodd yr aelodau i ysgrifennu'n ôl at y Gweinidog Newid Hinsawdd er mwyn tynnu 

sylw at y pryderon nad yw'r rhai sydd heb gytundeb tenantiaeth yn cael unrhyw amddiffyniad, ac i 

ofyn pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu cymryd i fynd i'r afael â'r mater hwn. 

Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at eich Pwyllgor er mwyn gofyn a oes modd ystyried y 

pryderon a godwyd yn y ddeiseb fel rhan o ymchwiliad eich Pwyllgor i ddigartrefedd. 

Mae rhagor o wybodaeth am y ddeiseb, gan gynnwys gohebiaeth gysylltiedig, ar gael ar ein gwefan 

at: https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=39146&Opt=3.  

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â thîm clercio'r Pwyllgor drwy’r cyfeiriad e-bost isod, 

neu drwy ffonio 0300 200 6454. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb drwy e-bostio’r tîm clercio: 

deisebau@senedd.cymru. 

Yn gywir 

Jack Sargeant AS 

Cadeirydd  

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

Y Pwyllgor Deisebau 
— 
Petitions Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

Deisebau@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDeisebau  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
Petitions@senedd.wales  

senedd. wales/SeneddPetitions 
0300 200 6565 

John Griffiths AS  

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

Tŷ Hywel  

Bae Caerdydd 

CF99 1SN 
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
— 
Legislation, Justice and 
Constitution Committee

Senedd Cymru
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

SeneddDCC@senedd.cymru
senedd.cymru/SeneddDCC

0300 200 6565 

— 
Senedd Cymru  

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN  
SeneddLJC@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddLJC
0300 200 6565 

2 Tachwedd 2022 

Annwyl Julie  

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio 

Rwy'n ysgrifennu atoch ynglŷn â’r Memorandwm uchod, a drafodwyd yn ein cyfarfod ar 24 Hydref 
2022.  

Rydym yn nodi bod y Memorandwm yn cyfeirio ym mharagraff 3 at llythyr a ysgrifennwyd gennych at 
y Llywydd sy’n esbonio:  

“… ei bod wedi cymryd amser i lawn ystyried yr effeithiau y bydd yr hyn a gynigir 
yn y Bil yn eu cael ar ddatganoli, a hynny oherwydd nad oedd Llywodraeth y DU 
wedi ymgysylltu fawr ddim â ni cyn i’r Bil gael ei gyflwyno ac oherwydd bod y Bil yn 
un cymhleth. O’r herwydd, nid oedd modd gosod y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol hwn o fewn y terfyn amser arferol o bythefnos a bennir yn RhS29.” 

Rydym yn siomedig â’r diffyg ymgysylltiad gan Lywodraeth y DU i egluro ei chynigion ac yn cydnabod 
y sefyllfa anodd i Lywodraeth Cymru o ganlyniad i hynny.    

Serch hynny, rydym yn pryderu, tua phedwar mis ar ôl cyflwyno’r Bil i Senedd y DU, bod cynnwys y 
Memorandwm a osodwyd gerbron y Senedd yn brin iawn o fanylion angenrheidiol nad ydym yn 
credu y byddai’n galluogi’r Senedd i lunio barn wybodus ar y mater o ran a ddylid rhoi cydsyniad ai 
peidio.  

Julie James AS  
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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Rydym yn tynnu sylw at 20 o gwestiynau yn yr Atodiad i'r llythyr hwn sy'n gofyn am eglurhad 
ynghylch amrywiaeth o faterion. Yn ein barn ni, mae angen mynd i’r afael â’r ymatebion i’r rhan fwyaf 
o’r cwestiynau hyn mewn Memorandwm diwygiedig.  

Byddwn yn ddiolchgar o gael ymateb i’r llythyr hwn cyn gynted â phosibl, ynghyd â chadarnhad bod 
Memorandwm diwygiedig wedi’i osod neu y bydd yn cael ei osod gerbron y Senedd fel mater o frys.  

Y dyddiad cau presennol ar gyfer adrodd yw 8 Rhagfyr 2022 ond mae ein gallu i gwrdd â'r dyddiad 
cau hwnnw wedi'i gyfyngu gan y sefyllfa rydym ni a phwyllgorau eraill yn ei hwynebu nawr. Wrth osod 
Memorandwm diwygiedig, felly, rydym yn credu y dylid ailystyried y dyddiad cau.  

Rwyf felly yn anfon copi o’r llythyr hwn at y Llywydd fel Cadeirydd y Pwyllgor Busnes, yn ogystal â 
Chadeiryddion y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith,  y Pwyllgor Llywodraeth Leol a 
Thai a Phwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.  

Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies 
Cadeirydd 
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Atodiad 1 – Cwestiynau i'r Gweinidog Newid Hinsawdd 

1. A all y Gweinidog egluro'n llawn y gwahaniaeth barn rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU 
ynghylch a oes angen cydsyniad y Senedd ar gyfer Rhan 1 o'r Bil? Pa drafodaethau y mae'r 
Gweinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU mewn perthynas â hyn? 

2. A yw'r Gweinidog yn gallu darparu mwy o wybodaeth ynghylch polisi Llywodraeth Cymru ynglŷn â 
chynnwys cymalau 1-6 a'r rhesymau sylweddol dros ei hargymhelliad na ddylai’r Senedd roi cydsyniad 
i’r darpariaethau hyn? 

3. A all y Gweinidog gadarnhau pam fod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn cyfeirio at 
gymal 96 (Pleidleisiau Strydoedd) sydd angen cydsyniad ym marn Llywodraeth y DU, pan nad yw'r 
farn hon yn cael ei hadlewyrchu yn y Nodiadau Esboniadol i'r Bil?  

4. A yw’r Gweinidog mewn sefyllfa i geisio eglurder ynghylch pam y mae Llywodraeth y DU wedi 
cynnwys cymal 78 fel un sy’n gofyn am gydsyniad yn y Nodiadau Esboniadol, pan mae cymal 78 yn 
dwyn y teitl “Power to require use of approved planning data software in England”. A fwriedir i gymal 
78 fod yn gymwys i Gymru neu a yw Llywodraeth y DU wedi nodi ar gam ei fod yn gymwys i Gymru? 

5. A yw’r Gweinidog wedi codi’r anghysondeb rhwng y Nodiadau Esboniadol, yn union cyn paragraff 
470, a’r Bil yng nghymal 77 ynghylch teitl cymal 77, lle mae’r Nodiadau Esboniadol yn cyfeirio at 
Loegr ond nad yw’r cymal ei hun yn cyfeirio ato? A yw’r Gweinidog yn hyderus bod y cymal hwn yn 
gymwys i Gymru? 

6. A all y Gweinidog roi rhagor o fanylion am y pwerau newydd a ddarperir i’r Ysgrifennydd Gwladol 
gan Bennod 1 o Ran 3, cymal 96 a chymal 112, a chadarnhau pa effaith y byddai’r pwerau hyn yn ei 
chael yng Nghymru, gan gynnwys unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a 
chymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru? 

7. A all y Gweinidog esbonio'r rhesymeg y tu ôl i'w datganiad ym mharagraff 58 o'r Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol bod “gan ddau faes, sef data cynllunio ac adroddiadau ar ganlyniadau 
amgylcheddol, fuddion posibl i Gymru, ond mae’r ffordd y maent wedi’u drafftio ar hyn o bryd yn 
golygu na ellir gwireddu’r buddion hyn.” Beth yw'r buddion posibl y cyfeirir atynt? Pam mae’r ffordd y 
maent wedi’u drafftio ar hyn o bryd yn golygu na ellir gwireddu buddion o'r fath? 

8. A all y Gweinidog ddarparu gwybodaeth bellach mewn perthynas â'r datganiad ym mharagraff 59 
o'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol sy’n dweud “nid yw’r ffordd y mae’r pwerau ar ddata 
digidol wedi’u drafftio ar hyn o bryd yn cyd-fynd â’n dyhead i ddeddfu dros Gymru.” Ym mha ffordd y 
mae’r ffordd y maent wedi’u drafftio ar hyn o bryd yn cael yr effaith hon? A yw'r cyfeiriad at “ddata 
digidol” yn gyfeiriad at ddata cynllunio? 
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9. Nid yw’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn dod i gasgliad clir o ran a yw’n briodol i bob 
un o’r cymalau ym Mhennod 1 o Ran 3, cymal 96 neu gymal 112 gael eu cynnwys yn y Bil, ac nid yw 
ychwaith yn cynnig argymhelliad clir ynghylch a ddylid rhoi cydsyniad ai peidio i'r darpariaethau hyn. 
A all y Gweinidog gadarnhau’r sefyllfa yn hyn o beth? 

10. A all y Gweinidog gadarnhau’r cymalau penodol y cyfeirir atynt ym mharagraffau 58 a 59 o’r 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol?  

11. A all y Gweinidog gadarnhau pa gymalau y cyfeirir atynt fel “y cymalau mewn perthynas â 
chynllunio” ym mharagraff 64 o’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol? A yw hyn yn cynnwys 
cymal 112? 

12. A all y Gweinidog ofyn am gadarnhad gan Lywodraeth y DU ynghylch sut y bydd y darpariaethau 
cynllunio yn gweithio’n ymarferol, gan gynnwys darparu dadansoddiad o’r cymalau mewn perthynas 
â chynllunio ac egluro sut y bydd darpariaethau’r Bil yn effeithio ar awdurdodau Cymru mewn termau 
real? A all y Gweinidog gadarnhau pwy, yng Nghymru, yr ystyrir ei fod yn ‘awdurdod cynllunio 
perthnasol’ at ddibenion y Bennod hon? 

13. A all y Gweinidog gadarnhau pa ddarpariaethau yn Rhan 5 o'r Bil sy'n ymwneud â materion a 
gedwir yn ôl a pha rai sy'n ymwneud â materion datganoledig, fel y cyfeirir atynt ym mharagraff 49 
o'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol? 

14. Gan gyfeirio at baragraff 58 o'r Bil, a all y Gweinidog gadarnhau manylion y buddion posibl y 
mae'n rhagweld i system well o adroddiadau cynllunio amgylcheddol ac a gynhaliwyd trafodaethau 
gyda Llywodraeth y DU gyda'r bwriad o wireddu'r buddion hyn yn y Bil? A all y Gweinidog hefyd 
gadarnhau beth a olygir gan "adrodd ar ganlyniadau cynllunio" ym mharagraff 58? 

15. A all y Gweinidog egluro sut mae’r darpariaethau presennol yn golygu bod Gweinidogion Cymru 
wedi colli eu gallu i wneud rheoliadau Cymru mewn perthynas ag adroddiadau ar ganlyniadau 
amgylcheddol? 

16.  A all y Gweinidog nodi a roddir cefnogaeth ai peidio i gynnwys y darpariaethau yn Rhan 5 yn y 
Bil, fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 29.3(iii), ac a ddylid rhoi cydsyniad ai peidio? 

17. A all y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw drafodaethau sydd wedi’u cynnal gyda 
Llywodraeth y DU ynghylch cymalau 96 a 187?  

18. A yw'r Gweinidog wedi trafod cymalau 80 a 121 o'r Bil â Llywodraeth y DU a cheisio diwygio'r 
darpariaethau i'w gwneud yn ofynnol i Lywodraeth y DU, o leiaf, gael cydsyniad Gweinidogion Cymru 
cyn gwneud rheoliadau data cynllunio neu reoliadau adroddiadau ar ganlyniadau amgylcheddol sy’n 
cynnwys darpariaeth sydd o fewn cymhwysedd datganoledig Cymru? Beth fu canlyniad y 
trafodaethau hyn? 
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19. A oes gan y Gweinidog unrhyw farn ar gynnwys pwerau Harri VIII yng nghymalau 129 a 191 o'r Bil? 
A yw’r Gweinidog wedi trafod cymal 129 a/neu gymal 191 gyda Llywodraeth y DU i geisio eu diwygio 
neu eu dileu? Beth fu canlyniad unrhyw drafodaethau? 

20. A all y Gweinidog fynegi unrhyw farn ar oblygiadau ariannol y Bil hwn i Gymru? 
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru                  
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

 
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.   

 
 
 
 
John Griffiths AS  
Cadeirydd, Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 
Senedd Cymru 
SeneddHousing@senedd.cymru 

10 Tachwedd 2022 
 
Annwyl John  
Diolch am eich llythyr dyddiedig 1 Tachwedd ynglŷn â'r Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol (LCM) ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio ("y Bil"). Rwyf wedi ymateb i'ch 
cwestiynau isod.  
 
Cymal 187 (Crwydraeth a chardota) 
Mae fy swyddogion wedi bod yn mynd ati'n rhagweithiol ac yn cysylltu'n rheolaidd â'u 
cymheiriaid yn Llywodraeth y DU i ddeall bwriadau Llywodraeth y DU ar gyfer y cymal hwn 
o'r Bil. Yn anffodus, nid yw penderfyniad wedi'i wneud eto ac felly ni allwn roi unrhyw 
eglurder i chi ar y newidiadau posib y gall Llywodraeth y DU eu gwneud ar hyn o bryd. 
Byddwn yn parhau i ymgysylltu â Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar yr elfen hon o'r Bil gan 
ddiweddaru'r Pwyllgor ar ôl i ni gael eglurhad. 
 
Goblygiadau ariannol  
 
Cymal 1 - 6 (Ymgyrch Ffyniant Bro)  
Effaith y darpariaethau yw gosod dyletswydd ar Lywodraeth y DU i osod, ac adrodd yn 
flynyddol ar y cynnydd tuag at gyflawni, ymgyrchoedd ffyniant bro i leihau anghyfartaledd 
daearyddol ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'r gofyniad i adrodd ar gyflawni ymgyrchoedd 
ffyniant bro, a chraffu seneddol ar gynnydd yn erbyn yr ymgyrchoedd hyn yn gost i 
Lywodraeth y DU ac ni fydd yn cael unrhyw effaith ar Gymru. Mae effaith y camau 
gweithredu ffyniant bro a wnaed gan Lywodraeth y DU i gyflawni'r ymgyrchoedd hyn y tu 
allan i gwmpas y Bil.    
Cymalau dalfan: Cymal 96 (Pleidleisiau stryd) a Chymal 187 (Crwydraeth a chardota) 
Pan fo darpariaethau'n ddarpariaethau dalfan, nid yw'r cymal yn cynnwys y manylion 
angenrheidiol i mi nodi a fydd unrhyw oblygiadau ariannol ar Gymru.  
 
Rhan 3 (Cynllunio)  
Bydd gan y newidiadau i'r system gynllunio o dan ran 3 i gyd gostau ymgyfarwyddo sy'n 
gysylltiedig â'r newid. Awdurdodau lleol, busnesau (gan gynnwys busnesau bach a 
chanolig), a'r trydydd sector lle maent yn cymryd rhan yn y system fydd yn gyfrifol am y gost 
untro hwn.  
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Cymal 75,76,77,79,80,81 (Data cynllunio)  
Bydd y newidiadau i'r ddarpariaeth, prosesu a gofynion data cynllunio yn golygu costau 
ariannol i awdurdodau lleol a'r rhai sy'n ymwneud â rhannau penodol o'r system gynllunio 
yng Nghymru. Mae'r ddarpariaeth fel y mae wedi'i drafftio ar hyn o bryd ond yn dod i rym 
yng Nghymru mewn dau faes cyfyngedig. Yn gyntaf, mewn perthynas â'r Ysgrifennydd 
Gwladol sy'n gweithredu mewn meysydd heb eu datganoli, er enghraifft ar gyfer Prosiectau 
Seilwaith o Bwys Cenedlaethol (NSIP). Yn ail, mae'r darpariaethau ar hyn o bryd yn 
berthnasol o ran swyddogaethau'r Ysgrifennydd Gwladol o dan Ran 5 o'r Bil (Adroddiadau 
Canlyniadau Amgylcheddol).  
Felly, pan sbardunir Adroddiad NSIP, neu Ganlyniad Amgylcheddol byddant yn 
ddarostyngedig i'r gofynion. Mewn meysydd eraill nid yw'r safonau yn berthnasol. Bydd hyn 
yn creu system ddeuol bosibl o ddata cynllunio yng Nghymru a fydd yn creu anghysondeb, 
gan gynyddu costau i ddefnyddwyr y system gynllunio.  Felly, ni fyddai'n rhoi y buddion 
llawn a nodwyd yn y Bil drwy bontio i system gynllunio digidol gan na fydd yn berthnasol i'r 
system gyfan yng Nghymru. 
 
Cymal 112 (Rheoliadau a Gorchmynion o dan y Deddfau Cynllunio) 
Mae'r cymal hwn yn ymwneud â diwygiadau cyfreithiol technegol i'r pwerau cyffredinol i 
wneud offerynnau statudol sydd wedi'u cynnwys yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, 
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 a Deddf Cynllunio 
(Sylweddau Peryglus) 1990. Mae'r gwelliant yn welliant cyfreithiol technegol bach gyda'r 
nod o wneud y sefyllfa gyfreithiol yn glir. Nid oes canlyniadau ariannol o ganlyniad i'r newid.  
 
Cymal 116-130 (Adroddiad canlyniadau'r amgylchedd)  
Ar hyn o bryd mae'r darpariaethau yn y Bil yn darparu ar gyfer un pŵer cyffredinol i wneud 
darpariaethau mewn perthynas ag adroddiadau canlyniadau amgylcheddol i gyd-fynd â'r 
ddau gynllun strategol, a chaniatadau prosiect perthnasol. Mae gan y system newydd o 
adrodd canlyniadau amgylcheddol botensial ar gyfer arbedion effeithlonrwydd drwy 
symleiddio cydsynio.  
 
Cymal 186 (Adolygiad o lywodraethu ac ati o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig 
(RICS)) 
Bydd y cymal hwn yn galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i gomisiynu adolygiadau cyfnodol o 
RICS a fydd yn rhoi gwybodaeth i'r llywodraeth am lywodraethu a pherfformiad RICS, er 
mwyn bodloni ei hun bod RICS yn perfformio er budd y cyhoedd. Does dim costau i Gymru.   
 
Rwy'n bwriadu gosod LCM diwygiedig sy'n cynnwys yr wybodaeth ychwanegol hon am yr 
effaith ariannol, yn ogystal â mynd i'r afael â phwyntiau a godwyd gan y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad, cyn gynted â phosibl. 
  
Rwy'n copïo'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a'r 
Seilwaith, Llyr Gruffydd AS, Cadeirydd y Pwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig, 
Paul Davies AS, a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad, Huw 
Irranca-Davis AS. 
 
Yn gywir 
  

 
 
Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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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: SL-1325 

Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd – y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1SN 
SeneddDCC@senedd.cymru   

8 Tachwedd 2022 

Annwyl Huw, 

RHEOLIADAU ARDRETHU ANNOMESTIG (SYMIAU A GODIR) 2022 

Rwy’n ysgrifennu i roi gwybod ichi am yr angen posibl am y Rheoliadau uchod y gallai fod 
angen eu cyflwyno i’r Pwyllgor gydag amser cyfyngedig ar gyfer craffu. 

Fel rhan o ailbrisiadau ardrethi annomestig, rhoddir ystyriaeth i’r effaith ar drethdalwyr yn 
sgil newidiadau yn eu rhwymedigaethau treth leol. Mae gan Weinidogion Cymru bwerau i 
gyflwyno rhyddhad trosiannol, o dan adrannau 58, 143(1) a 146(6) o Ddeddf Cyllid 
Llywodraeth Leol 1988. O dan y pwerau hyn, rhaid i unrhyw reoliadau ddilyn y weithdrefn 
gadarnhaol ddrafft a rhaid iddynt fod mewn grym cyn 1 Ionawr ym mlwyddyn yr ailbrisiad. 
Mae’r ailbrisiad nesaf wedi’i amserlennu i ddigwydd ar 1 Ebrill 2023 ac felly rhaid i unrhyw 
reoliadau o dan y pwerau hyn gychwyn erbyn 31 Rhagfyr 2022 fan bellaf. 

Yn anffodus, nid oes gen i’r manylion perthnasol i lywio penderfyniad cytbwys ar y mater 
hwn, oherwydd amseru Datganiad hydref Llywodraeth y DU sydd wedi’i amserlennu ar gyfer 
17 Tachwedd. Yn dilyn Datganiad yr hydref, byddaf yn gwneud penderfyniad polisi cyn 
gynted â phosibl, gan ystyried sefyllfa ariannol Llywodraeth Cymru. O ystyried costau posibl 
unrhyw gynllun, y pwysau ar y cyllidebau a’r ansicrwydd presennol o ran yr adnoddau a fydd 
ar gael i Lywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24, byddai’n anghyfrifol imi wneud hynny cyn i’r 
holl wybodaeth berthnasol ddod i law. 

Os penderfynaf fod angen rhyddhad, bydd Rheoliadau drafft yn cael eu datblygu’n gyflym, 
gyda’r bwriad o gynnal dadl arnynt ar 13 Rhagfyr. 

Mae angen y slot Cyfarfod Llawn ar 13 Rhagfyr er mwyn cadw at y terfyn amser o 1 Ionawr 
2023. Yn anffodus, efallai na fydd Rheoliadau drafft ar gael i’w gosod tan 6 Rhagfyr. Rwy’n 
cydnabod bod hyn yn rhoi amserlen gywasgedig iawn ar gyfer ystyried y Rheoliadau drafft 
ac rwyf felly yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl ichi o’r llinellau amser posibl ac yn ceisio 
cymorth y Pwyllgor i gyflymu’r gwaith o graffu ar y Rheoliadau drafft, os bydd angen.  

Papur 7
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Hyderaf y bydd y Pwyllgor yn gwerthfawrogi’r amgylchiadau sy’n golygu bod angen yr 
amserlen gryno ar gyfer craffu ac y bydd yn gallu darparu ei safbwyntiau o fewn cyfnod 
byrrach. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Llywydd, Elin Jones AS, a Chadeirydd y Pwyllgor 
Llywodraeth Leol a Thai, John Griffiths AS, er gwybodaeth iddynt. 
 
Yn gywir 

 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

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.   

John Griffiths AS  
Cadeirydd, Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 
Senedd Cymru 
SeneddHousing@senedd.cymru 

10 Tachwedd 2022 

Annwyl John  
Diolch am eich llythyr dyddiedig 1 Tachwedd ynglŷn â'r Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol (LCM) ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio ("y Bil"). Rwyf wedi ymateb i'ch 
cwestiynau isod.  

Cymal 187 (Crwydraeth a chardota) 
Mae fy swyddogion wedi bod yn mynd ati'n rhagweithiol ac yn cysylltu'n rheolaidd â'u 
cymheiriaid yn Llywodraeth y DU i ddeall bwriadau Llywodraeth y DU ar gyfer y cymal hwn 
o'r Bil. Yn anffodus, nid yw penderfyniad wedi'i wneud eto ac felly ni allwn roi unrhyw 
eglurder i chi ar y newidiadau posib y gall Llywodraeth y DU eu gwneud ar hyn o bryd. 
Byddwn yn parhau i ymgysylltu â Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar yr elfen hon o'r Bil gan 
ddiweddaru'r Pwyllgor ar ôl i ni gael eglurhad. 

Goblygiadau ariannol 

Cymal 1 - 6 (Ymgyrch Ffyniant Bro)  
Effaith y darpariaethau yw gosod dyletswydd ar Lywodraeth y DU i osod, ac adrodd yn 
flynyddol ar y cynnydd tuag at gyflawni, ymgyrchoedd ffyniant bro i leihau anghyfartaledd 
daearyddol ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'r gofyniad i adrodd ar gyflawni ymgyrchoedd 
ffyniant bro, a chraffu seneddol ar gynnydd yn erbyn yr ymgyrchoedd hyn yn gost i 
Lywodraeth y DU ac ni fydd yn cael unrhyw effaith ar Gymru. Mae effaith y camau 
gweithredu ffyniant bro a wnaed gan Lywodraeth y DU i gyflawni'r ymgyrchoedd hyn y tu 
allan i gwmpas y Bil.    
Cymalau dalfan: Cymal 96 (Pleidleisiau stryd) a Chymal 187 (Crwydraeth a chardota) 
Pan fo darpariaethau'n ddarpariaethau dalfan, nid yw'r cymal yn cynnwys y manylion 
angenrheidiol i mi nodi a fydd unrhyw oblygiadau ariannol ar Gymru.  

Rhan 3 (Cynllunio)  
Bydd gan y newidiadau i'r system gynllunio o dan ran 3 i gyd gostau ymgyfarwyddo sy'n 
gysylltiedig â'r newid. Awdurdodau lleol, busnesau (gan gynnwys busnesau bach a 
chanolig), a'r trydydd sector lle maent yn cymryd rhan yn y system fydd yn gyfrifol am y gost 
untro hwn.  
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Cymal 75,76,77,79,80,81 (Data cynllunio)  
Bydd y newidiadau i'r ddarpariaeth, prosesu a gofynion data cynllunio yn golygu costau 
ariannol i awdurdodau lleol a'r rhai sy'n ymwneud â rhannau penodol o'r system gynllunio 
yng Nghymru. Mae'r ddarpariaeth fel y mae wedi'i drafftio ar hyn o bryd ond yn dod i rym 
yng Nghymru mewn dau faes cyfyngedig. Yn gyntaf, mewn perthynas â'r Ysgrifennydd 
Gwladol sy'n gweithredu mewn meysydd heb eu datganoli, er enghraifft ar gyfer Prosiectau 
Seilwaith o Bwys Cenedlaethol (NSIP). Yn ail, mae'r darpariaethau ar hyn o bryd yn 
berthnasol o ran swyddogaethau'r Ysgrifennydd Gwladol o dan Ran 5 o'r Bil (Adroddiadau 
Canlyniadau Amgylcheddol).  
Felly, pan sbardunir Adroddiad NSIP, neu Ganlyniad Amgylcheddol byddant yn 
ddarostyngedig i'r gofynion. Mewn meysydd eraill nid yw'r safonau yn berthnasol. Bydd hyn 
yn creu system ddeuol bosibl o ddata cynllunio yng Nghymru a fydd yn creu anghysondeb, 
gan gynyddu costau i ddefnyddwyr y system gynllunio.  Felly, ni fyddai'n rhoi y buddion 
llawn a nodwyd yn y Bil drwy bontio i system gynllunio digidol gan na fydd yn berthnasol i'r 
system gyfan yng Nghymru. 
 
Cymal 112 (Rheoliadau a Gorchmynion o dan y Deddfau Cynllunio) 
Mae'r cymal hwn yn ymwneud â diwygiadau cyfreithiol technegol i'r pwerau cyffredinol i 
wneud offerynnau statudol sydd wedi'u cynnwys yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, 
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 a Deddf Cynllunio 
(Sylweddau Peryglus) 1990. Mae'r gwelliant yn welliant cyfreithiol technegol bach gyda'r 
nod o wneud y sefyllfa gyfreithiol yn glir. Nid oes canlyniadau ariannol o ganlyniad i'r newid.  
 
Cymal 116-130 (Adroddiad canlyniadau'r amgylchedd)  
Ar hyn o bryd mae'r darpariaethau yn y Bil yn darparu ar gyfer un pŵer cyffredinol i wneud 
darpariaethau mewn perthynas ag adroddiadau canlyniadau amgylcheddol i gyd-fynd â'r 
ddau gynllun strategol, a chaniatadau prosiect perthnasol. Mae gan y system newydd o 
adrodd canlyniadau amgylcheddol botensial ar gyfer arbedion effeithlonrwydd drwy 
symleiddio cydsynio.  
 
Cymal 186 (Adolygiad o lywodraethu ac ati o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig 
(RICS)) 
Bydd y cymal hwn yn galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i gomisiynu adolygiadau cyfnodol o 
RICS a fydd yn rhoi gwybodaeth i'r llywodraeth am lywodraethu a pherfformiad RICS, er 
mwyn bodloni ei hun bod RICS yn perfformio er budd y cyhoedd. Does dim costau i Gymru.   
 
Rwy'n bwriadu gosod LCM diwygiedig sy'n cynnwys yr wybodaeth ychwanegol hon am yr 
effaith ariannol, yn ogystal â mynd i'r afael â phwyntiau a godwyd gan y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad, cyn gynted â phosibl. 
  
Rwy'n copïo'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a'r 
Seilwaith, Llyr Gruffydd AS, Cadeirydd y Pwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig, 
Paul Davies AS, a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad, Huw 
Irranca-Davis AS. 
 
Yn gywir 
  

 
 
Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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1 Tachwedd 2022  

 

Annwyl Julie, 

Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio 

Yn ein cyfarfod ar 27 Hydref, gwnaethom drafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil 

Ffyniant Bro ac Adfywio. Er mwyn ein galluogi i wneud penderfyniad ar sail gwybodaeth ynghylch a 

ddylid argymell rhoi cydsyniad ai peidio, byddem yn ddiolchgar o gael rhagor o wybodaeth mewn 

dau faes yn benodol.  

Yn gyntaf, nodwn fod cymal 187 (crwydraeth a chardota) yn ddarpariaeth “cadw lle”, felly nid yw’n glir 

eto a yw’n ddarpariaeth berthnasol at ddibenion Rheol Sefydlog 29 ai peidio. Mae’r Memorandwm yn 

nodi bod eglurder yn cael ei geisio mewn perthynas â chymal 187 gan nad yw’r tabl cymhwyso yn yr 

Atodiad i’r Nodiadau Esboniadol yn nodi nad yw’n gymwys o ran Cymru; fodd bynnag, nid yw’r 

cymal, fel y’i drafftiwyd ar hyn o bryd, yn cyfyngu ar bŵer yr Ysgrifennydd Gwladol i wneud rheoliadau 

sy’n gymwys o ran Lloegr yn unig. Fel y gallwch werthfawrogi, mae’n siŵr, ni fyddwn mewn sefyllfa i 

wneud penderfyniad ynghylch cydsyniad deddfwriaethol hyd nes y bydd cymal 187 yn cael ei ddisodli 

gan ddarpariaeth o sylwedd ac y gellir rhoi eglurder ynghylch ei gymhwyso. Gan hynny, byddwn yn 

ddiolchgar pe gallech roi’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch a gynhaliwyd unrhyw drafodaethau â 

Llywodraeth y DU ynglŷn â chymal 187. 

Yn ail, nodwn fod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn dweud: 

Mae Llywodraeth y DU yn nodi y bydd gan y Bil cyffredinol oblygiadau ariannol i’r 

sector cyhoeddus, gan gynnwys llywodraeth leol, y llywodraeth ganolog a’r 

Arolygiaeth Gynllunio. Mae Llywodraeth y DU yn nodi y bydd cydbwysedd rhwng y 

costau hyn a’r arbedion effeithlonrwydd. 

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol  
a Thai 

— 

Local Government  
and Housing Committee 

Senedd Cymru 

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 
SeneddTai@senedd.cymru 

senedd.cymru/SeneddTai  

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddHousing@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddHousing 

0300 200 6565  Julie James AS 

Y Gweinidog Newid Hinsawdd 

Llywodraeth Cymru  
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Fodd bynnag, nid yw’r Memorandwm yn cyfeirio o gwbl at safbwynt Llywodraeth Cymru ar 

oblygiadau ariannol y Bil hwn. Byddem yn ddiolchgar, felly, pe gallech amlinellu eich safbwynt ar 

oblygiadau ariannol y Bil i Gymru.  

Byddem yn ddiolchgar o gael ymateb erbyn 10 Tachwedd fel y gallwn ei ystyried wrth drafod y 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn ein cyfarfod ar 16 Tachwedd. 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad; 

Cadeirydd Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith; a Chadeirydd Pwyllgor yr Economi, 

Masnach a Materion Gwledig.  

Yn gywir,  

 

John Griffiths AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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31 Hydref 2022 

Annwyl Julie 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil 

Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) 

Byddwch yn ymwybodol bod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a’r Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) wedi’u cyfeirio at ein 

Pwyllgor i graffu arnynt; gwnaethom eu hystyried yn ein cyfarfod ar 27 Hydref. 

Rydym yn nodi bod y Memorandwm Atodol yn datgan: 

“cymharol ychydig o eiddo sydd yng Nghymru sy'n eiddo i ddarparwyr cofrestredig o Loegr a/neu a 

reolir ganddynt, a fydd yn ddarostyngedig i'r newidiadau mewn amgylchedd rheoleiddio a ddisgrifir 

gan y Bil.” 

Byddai’n gymorth i ni wrth ystyried y Memorandwm a’r Memorandwm Atodol pe gallech roi rhagor o 

fanylion am nifer yr eiddo yng Nghymru sy’n perthyn i’r categori hwn ac, os yn bosibl, eu lleoliad. 

Byddem yn ddiolchgar am ymateb erbyn 10 Tachwedd i’n galluogi i roi ystyriaeth bellach i hyn yn ein 

cyfarfod yr wythnos ganlynol. 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. 

Yn gywir,  

John Griffiths AS 

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol 
a Thai 

— 

Local Government  
and Housing Committee 

Senedd Cymru 

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 
SeneddTai@senedd.cymru 

senedd.cymru/SeneddTai 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddHousing@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddHousing 

0300 200 6565 Julie James AS 

Y Gweinidog Newid Hinsawdd 

Llywodraeth Cymru   
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Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai  

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru                  
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

 
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.   

John Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai  
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd  
Caerdydd  
CF99 1SN 
SeneddHousing@senedd.wales  
 

10 Tachwedd 2022 
 
Annwyl John, 
 
Diolch am eich llythyr ar 31 Hydref am y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM) a’r 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ategol ar gyfer Bil Tai Cymdeithasol (Rheoliad) y 
DU (“y Bil”).  
 
Yn ôl data diweddaraf Rheoleiddydd Tai Cymdeithasol Lloegr, mae 18 o Ddarparwyr 
Cofrestredig yn berchen ar ac yn rheoli tua 530 o gartrefi/unedau yng Nghymru y bydd y 
newidiadau a gynigir yn y Bil yn effeithio arnynt.  Cartrefi anghenion arbennig yw’r rhan 
fwyaf ohonynt, gyda rhai tai anghenion cyffredinol a rhanberchenogaeth. Yn ôl y 
Rheoleiddydd Tai Cymdeithasol, nid oes ganddo wybodaeth ynghylch ble mae’r 
cartrefi/unedau hyn.  
 
Gwybodaeth ychwanegol allai fod yn ddefnyddiol i’r Pwyllgor yw bod Datganiadau Ariannol 
2021 Cymdeithasau Tai Cymru yn cadarnhau bod Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 
Cymru’n berchen ar ac yn rheoli 169,337 o gartrefi yng Nghymru. Hefyd, mae dau Landlord 
Cymdeithasol Cofrestredig o Gymru yn berchen/rheoli tua 116 o leoedd gwely/cartrefi (ar 
Ragfyr 2021) yn Lloegr. Fel yr uchod, mae’r rhan fwyaf ohonynt yn gartrefi arbenigol fel tai â 
chymorth. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad, Huw Irranca-Davies AS. 
 
Yn gywir  
 

 
 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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