
Agenda - Y Pwyllgor Cyllid
Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel
Dyddiad: Dydd Mercher, 11 Ionawr 
2017
Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:
Bethan Davies
Clerc y Pwyllgor
0300 200 6372 
SeneddCyllid@cynulliad.cymru

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
 

2 Papurau i'w nodi
(Tudalennau 1 - 3) 

PTN1 - Adroddiad ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol Corfforaethol Ebrill 
2016 - Medi 2016 - 14 Rhagfyr 2016

(Tudalennau 4 - 19) 
PTN2 - Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol - 
4 Ionawr 2017

(Tudalennau 20 - 23) 

3 Fframwaith Cyllidol: Sesiwn Dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y 
Cabinet
(9:00) (Tudalennau 24 - 58) 

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys, Llywodraeth Cymru

Ed Sherriff, Pennaeth Strategaeth Gyllidol, Llywodraeth Cymru

Papur 1 - Y cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig 
ar fframwaith cyllidol Llywodraeth Cymru– Rhagfyr 2016

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



10.00-10.15 Break 

4 Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2
(10:15) (Tudalennau 59 - 83) 

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Materion Adfywio a Datblygu Cynaladwy – Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru
Tara King, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Masnacheiddio a Chydweithredu – Cyngor 
Caerdydd

Papur 2 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru – tystiolaeth ysgrifenedig

5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 
cyhoedd o weddill y cyfarfod

 

6 Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn anffurfiol
(11:30)  

Daniel Greenberg - Bargyfreithiwr sy'n arbenigo mewn deddfwriaeth



Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid
Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 15 Rhagfyr 2016

Amser: 10.02 - 11.59

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3873

Yn bresennol

Categori Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

David Rees AC

Steffan Lewis AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a 
Llywodraeth Leol

Sarah Tully, Llywodraeth Cymru

Emma Cordingley, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Helen Jones (Ymchwilydd)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

Tudalen y pecyn 1
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1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Eluned Morgan AC.

2 Papur(au) i'w nodi 

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

3 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1 

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC - Ysgrifennydd y Cabinet 
dros Gyllid a Llywodraeth Leol; Emma Cordingley - Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru; a 
Sarah Tully - Rheolwr Prosiect Polisi Treth Ddatganoledig, Llywodraeth Cymru ynghylch 
Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru).

3.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet y byddai'n:

 darparu manylion am y gyfran o dreth tirlenwi a delir gan awdurdodau lleol;
 darparu rhestr o'r deunyddiau cymwys presennol; ac
 ysgrifennu at y Pwyllgor yn dilyn y trafodaethau ynghylch i ba raddau y mae'r Bil 

yn ymdrin â chloddio glo brig.

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o 
weddill y cyfarfod 

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

5 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod y dystiolaeth 

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.
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6 Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru: Paratoadau ar gyfer gweithredu 
datganoli cyllidol yng Nghymru 

6.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiad, a chytunodd i wahodd Archwilydd Cyffredinol 
Cymru i roi tystiolaeth lafar yn y Flwyddyn Newydd.

7 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Rôl y Pwyllgor Cyllid 

7.1 Nododd y Pwyllgor ei ofynion yn unol â'r Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 
2013.

8 Y flaenraglen waith 

8.1 Nododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor y gwanwyn.
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Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)-01-17 PTN1

Claire Clancy 
Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad 
Chief Executive and Clerk of the Assembly 

Simon Thomas AC 

Cade irydd y Pwyllgor Cyllid 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

TV Hywel 

Bae Caerdydd 

Cardiff 

CF99 1 NA 

14 Rhagfyr 2016 

Annwyl Simon 

Mae'n bleser gennyf anfon Adroddiad Dangosyddion Perfformiad Allweddol cyntaf 

Comisiwn y Cynulliad yn y Pumed Cynulliad at y Pwyllgor Cyllid. Mae'r adroddiad 

yn nodi perfformiad y Comisiwn yn erbyn ein nodau strategol ar gyfer y cyfnod 

rhwng mis Ebrill a mis Medi 2016. 

Diwygiwyd yr adroddiad i sicrhau ei fod yn ddefnyddiol ac yn berthnasol ar gyfer y 

Pumed Cynulliad. Mae'r targedau dangosyddion wedi cael eu hadolygu, a chrewyd 

lIinell sylfaen newydd i sicrhau ein bod yn parhau i gael ein he rio, ac ein bod yn 

datblygu 'r hyn a gyflawnwyd yn y gorffennol. Mae crynodeb a phrif bwyntiau o'r 

adroddiad i'w gweld ar dudalennau tri a phedwar. 

Rwy'n gobeithio y bydd yr adroddiad yn ddefnyddiol i'r Pwyllgor ac yn ei helpu 

gyda' i waith . Mae croeso ichi gysylltu a mi os oes gennych unrhyw ymholiadau , 

neu os hoffech gael rhagor 0 wybodaeth. Caiff yr adroddiad ei gyhoeddi nawr ar 

dudalennau'r Comisiwn ar y wefan . 

Yn gywir 

Claire Clancy 

Cynulliad Cenedlaethol Cyrnru 
Sae Caerdydd. Caerdydd. CF99 1 NA 
Claire.Clancy@cynulliad.cymru 
www.cynulliad.cymru 
0300 200 6230 

National Assembly for Wales 
Cardiff Say. Cardiff. CF99 1 NA 
Ciaire.Clancy@assemblywales 
www.assemblywales 
0300200 6230 
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Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Comisiwn y Cynulliad

Ebrill 2016 - Medi 2016

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Adroddiad ar Ddangosyddion 
Perfformiad Allweddol 
Corfforaethol
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Gallwch weld copi electronig o’r adroddiad hwn ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol:
www.cynulliad.cymru

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael mewn fformatau hygyrch, gan gynnwys ar ffurf Braille, 
fersiwn hawdd ei darllen, fersiwn print bras, fersiwn sain a chopi caled drwy gysylltu â ni:

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ar-lein: www.cynulliad.cymru
E-bost: cysylltu@cynulliad.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

Rydym yn croesawu galwadau a wneir drwy wasanaeth Text Relay.

© Hawlfraint Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016
Ceir atgynhyrchu testun y ddogfen hon am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng 
cyn belled ag y caiff ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun 
camarweiniol na difrïol. Rhaid cydnabod mai Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy’n 
berchen ar hawlfraint y deunydd a rhaid nodi teitl y ddogfen.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n 
cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli 
buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar 
gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, 
ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.
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Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Adroddiad ar Ddangosyddion 
Perfformiad Allweddol 
Corfforaethol

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Comisiwn y Cynulliad

Ebrill 2016 - Medi 2016
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Gorffennaf 2016

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Comisiwn y Cynulliad
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Cyflwyniad 

Yr enw ar gorff corfforaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw Comisiwn y Cynulliad.  Mae'r Comisiwn 

yn gwasanaethu Cynulliad Cenedlaethol Cymru i gynorthwyo â'r gwaith o'i wneud yn sefydliad 

democrataidd cryf, hygyrch a blaengar ac yn ddeddfwrfa sy’n gweithredu’n effeithiol ar gyfer pobl 

Cymru. 

Mae'r Comisiwn yn cynnwys Elin Jones AC, y Llywydd, a phedwar Aelod Cynulliad arall o'r pleidiau 

gwahanol a gynrychiolir yn y Cynulliad: Suzy Davies AC, Caroline Jones AC,  Adam Price AC a Joyce 

Watson AC.  Mae'r Comisiwn yn gyfrifol am gyfeiriad strategol gwasanaethau'r Cynulliad ac mae'n 

atebol i'r Cynulliad.  Mae'r gwaith o reoli a chyflawni o ddydd i ddydd wedi'i ddirprwyo i Brif 

Weithredwr a Chlerc y Cynulliad, Claire Clancy. 

Mae Strategaeth Comisiwn y Cynulliad 2016-2021 yn rhestru ein nodau ar gyfer y Pumed 

Cynulliad.  Ein nodau strategol yw:  

 darparu cefnogaeth seneddol o’r radd flaenaf;  

 ymgysylltu â holl bobl Cymru a hyrwyddo’r Cynulliad; a  

 defnyddio adnoddau’n ddoeth. 

 

Adrodd am berfformiad 

Mae nodau strategol y Pumed Cynulliad yn pennu'r fframwaith am gyfres uchelgeisiol o 

flaenoriaethau ac yn adeiladu ar y buddsoddiad a'r momentwm a gyflawnwyd yn y Pedwerydd 

Cynulliad.   

Mae'r adroddiad yn cynnwys nifer o brif ddangosyddion, a bennwyd yn unol â'r nodau strategol ac a 

gaiff eu dadansoddi ymhellach drwy gyfres o ddangosyddion manylach.  Defnyddir system o 

'oleuadau traffig' i ddangos perfformiad yn ôl targedau'r dangosyddion:   

Yr allwedd ar gyfer statws Coch/Oren/Gwyrdd: 

 

Coch: Mae materion sylweddol yn effeithio ar y gallu i gyflawni amcanion busnes. I sicrhau 

eu bod yn cael eu cyflawni, mae angen newidiadau o ran amser, costau a/neu gwmpas. 

 

Oren: Mae materion neu risgiau y mae angen mynd i'r afael â nhw.  Serch hynny, mae'n 

bosibl y bydd modd cyflawni'n llwyddiannus heb effeithio rhyw lawer ar y gyllideb, safon 

gwasanaethau na dyddiadau targed. 

 

Gwyrdd: Mae gwaith yn bodloni'r safonau y cytunwyd arnynt neu yn mynd rhagddo fel y 

cynlluniwyd.  Mae pob risg sy'n hysbys yn cael ei rheoli.                     

 

Dyma adroddiad perfformiad corfforaethol cyntaf y Pumed Cynulliad ac mae'n edrych ar sut y 

perfformiodd Comisiwn y Cynulliad yn unol â'i nodau strategol ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill a mis 

Medi 2016.   

Rydym wedi adolygu'r adroddiad a'r ystod o ddangosyddion er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i 

ddiwallu ein hanghenion o ran adrodd ar berfformiad, a'u bod yn ddefnyddiol ac yn berthnasol ar gyfer 

y Pumed Cynulliad.  Mae targedau'r dangosyddion wedi cael eu hadolygu, a chrëwyd llinell sylfaen 

newydd ar gyfer y Pumed Cynulliad er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i herio ac adeiladu ar ein 

cyflawniadau blaenorol.   
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Mae Comisiwn y Cynulliad hefyd yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon, sy'n archwilio sut y 

mae'r Comisiwn yn cyflawni yn ôl ei nodau a'i flaenoriaethau strategol a'r hyn a gyflawnwyd yn ystod y 

flwyddyn ariannol.   

Dylid darllen yr adroddiad hwn ynghyd â'r Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon i gael darlun llawn o 

berfformiad a chyflawniad y Comisiwn.   

 

Mynediad at wybodaeth 

Mae'r Comisiwn yn fodlon darparu rhagor o wybodaeth os hoffech ddysgu rhagor am ein gwaith: 

 Gallwch gysylltu â ni yma: www.cynulliad.cymru/cysylltu  

 Mae canllawiau ar fynediad at wybodaeth ar gael ar wefan y Cynulliad.     
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Cyflawniad ar sail Nodau Strategol 

Crynodeb o'r wybodaeth fanylach sy'n dilyn am y dangosyddion perfformiad allweddol (KPIs): 

Darparu cefnogaeth seneddol o’r radd flaenaf Ebrill 2015 – 

Medi 2015 

Ebrill 2016 – 

Medi 2016 

KPI 1: Cyflawnwyd yr holl waith seneddol yn ôl y bwriad 

Perfformiad cyson uchel o ran cyhoeddi papurau pwyllgor, papurau 

briffio a Chofnod y Trafodion.  Ni effeithiwyd ar unrhyw rai o 

drafodion y Cynulliad gan fethiant i ddarparu gwasanaethau'r 

Comisiwn. 

 

Gwyrdd 

 

Gwyrdd 

KPI 2: Darparu Datblygiad Proffesiynol effeithiol 

Mae'r niferoedd sy'n manteisio ar weithgareddau datblygiad 

proffesiynol parhaus wedi cynyddu'n sylweddol yn y cyfnod yn dilyn 

etholiad y Cynulliad ym mis Mai 2016.  Ar ôl creu tîm Sgiliau Iaith 

newydd, mae llawer o bobl wedi dangos diddordeb o'r newydd 

mewn dysgu Cymraeg. 

 

Oren 

 

Gwyrdd 

 

Ymgysylltu â holl bobl Cymru a hyrwyddo’r Cynulliad Ebrill 2015 – 

Medi 2015 

Ebrill 2016 – 

Medi 2016 

KPI 3: Helpu i feithrin dealltwriaeth am rôl a gwaith y Cynulliad 

Mae lefelau boddhad ymhlith ymwelwyr yn parhau i fod yn uchel, ac 

rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y teithiau a drefnwyd.  Yn ôl y 

disgwyl, trefnwyd llai o ddigwyddiadau ar yr ystâd yn ystod cyfnod y 

diddymiad cyn etholiad y Cynulliad ym mis Mai 2016.  Yn dilyn yr 

Etholiad, trefnwyd llai o ddigwyddiadau a noddir gan Aelodau 

Cynulliad o gymharu â'r un cyfnod y llynedd.  Roedd gostyngiad yn 

nifer yr ymwelwyr â'r Pierhead o gymharu â'r un cyfnod y llynedd 

hefyd,  a hynny am fod arddangosfa boblogaidd wedi'i chynnal 

rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2015, a ddenodd nifer fawr o 

ymwelwyr, ac am fod y Pierhead ar gau am wythnos i wneud gwaith 

cynnal a chadw ym mis Mai 2016.  

 

Oren 

 

Gwyrdd 

KPI 4: Hyrwyddo gwaith y Cynulliad 

Yn sgil ymgyrch yr Etholiad rhwng mis Ebrill a mis Mai, roedd llawer 

o weithgarwch ar y cyfryngau cymdeithasol a arweiniodd at fwy o 

draffig.  Roedd cynnydd mawr yn nifer yr ymweliadau â sianel 

YouTube y Cynulliad yn y cyfnod hwn hefyd.  Mae hynny'n rhannol 

oherwydd yr Etholiad, ond gwnaed penderfyniad strategol hefyd i 

greu mwy o gynnwys fideo i'w gyflwyno drwy YouTube. 

 

Gwyrdd 

 

Gwyrdd 
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Defnyddio adnoddau’n ddoeth Ebrill 2015 – 

Medi 2015 

Ebrill 2016 – 

Medi 2016 

KPI 5: Gwariant yn ôl targed 

Rydym ar y trywydd iawn i gyflawni'r targedau o ran y rhagolwg 

tanwariant a Gwerth am Arian.  Drwy aildrafod contractau, byddwn 

yn sicrhau arbedion gwerth £362,000 dros y pum mlynedd nesaf.  

Mae'r taliadau a wneir i gyflenwyr ac Aelodau'r Cynulliad yn parhau i 

fod ymhell o fewn y targed. 

 

Gwyrdd 

 

Gwyrdd 

KPI 6: Mae'r gofynion a'r disgwyliadau o ran adnoddau staff yn 

cael eu diwallu 

Gwelwyd gostyngiad bach yn y ffigurau ar gyfer y cyfnod o chwe 

mis o gymharu â'r cyfartaledd ar gyfer 12 mis, yn rhannol oherwydd 

ffactorau tymhorol ac yn rhannol oherwydd gostyngiad mewn 

achosion o salwch hirdymor.  Roedd cynnydd yn nifer yr 

adolygiadau perfformiad staff a gwblhawyd.  Roedd gostyngiad 

bach yn nifer y bobl a gwblhaodd yr arolwg staff blynyddol o 

gymharu â'r cyfnod blaenorol, ond mae'r gyfradd ymateb yn dal yn 

uwch na chanolrif y Gwasanaeth Sifil. 

 

Oren 

 

Gwyrdd 

KPI 7: Mae gwasanaethau TGCh yn cael eu darparu yn ôl y 

bwriad 

Er i'r llwyth gwaith gynyddu ar ôl yr etholiad, wrth i'r adran weithio 

gyda'r Aelodau a'u staff i roi trefn ar eu swyddfeydd, cynhaliwyd 

safon uchel o wasanaeth. 

 

Oren 

 

Gwyrdd 

KPI 8: Mae ceisiadau rhyddid gwybodaeth yn cael eu prosesu 

yn ôl y gofyn 

Cafwyd nifer fawr o geisiadau rhyddid gwybodaeth.  Ni atebwyd tri 

chais rhyddid gwybodaeth o fewn y terfyn amser statudol gan eu 

bod yn gofyn am ddatgelu gwybodaeth bersonol sensitif ac roedd 

yn rhaid i'r Comisiwn ymgynghori â gwrthrychau'r data.  

 

Gwyrdd 

 

Oren 

KPI 9: Mae targedau amgylcheddol yn cael eu bodloni yn ôl y 

bwriad 

Parheir i wneud cynnydd da yn unol â'r targedau ar gyfer gostwng 

cyfanswm yr allyriadau ynni ac atal gwastraff rhag cael ei anfon i 

safleoedd tirlenwi.  Mae Comisiwn y Cynulliad wedi cyflawni 

gostyngiad o 13% yng nghyfanswm yr allyriadau ynni o gymharu â 

llinell sylfaen 2012-13, ac mae ar y trywydd iawn i gyflawni 

gostyngiad o 30% erbyn 2021, yn unol â’r targed â bennwyd. 

 

Oren 

 

Gwyrdd 
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Nod Strategol: Darparu cefnogaeth seneddol o’r radd 

flaenaf 

 Targed 
Ebrill 2015 – 

Medi 2015 

Ebrill 2016 – 

Medi 2016 

KPI 1: Cyflawnwyd yr holl waith seneddol yn ôl y 

bwriad 
Gwyrdd Gwyrdd 

Canran y papurau pwyllgor a gyhoeddwyd o 

fewn terfynau amser y cytunwyd arnynt â 

phob pwyllgor 

100%  97.0% 95.0%  

Canran Cofnod Trafodion y Cyfarfod Llawn 

a gyhoeddwyd o fewn y terfyn amser  
100%  100%  100%   

Canran Cofnod Trafodion y pwyllgorau a 

gyhoeddwyd o fewn 5 diwrnod gwaith 
100%  98.0% 100%   

Nifer y cyfarfodydd pwyllgor/Cyfarfod 

Llawn yr effeithiwyd arnynt oherwydd 

methiant i ddarparu gwasanaethau'r 

Comisiwn  

0% 0.6% (1 o 158) 0.0%  

Canran yr ymholiadau i'r gwasanaeth 

ymchwil a atebwyd o fewn terfyn amser y 

cytunwyd arno 

100%  98.9% 98.7%  

Noder: Dangosir y data fel cyfartaledd ar gyfer y cyfnod adrodd.     

 

 Targed 
Ebrill 2015 – 

Medi 2015 

Ebrill 2016 – 

Medi 2016 

KPI 2: Darparu Datblygiad Proffesiynol effeithiol Oren Gwyrdd 

Yn dilyn yr Etholiad, nifer yr Aelodau 

Cynulliad Newydd a gwblhaodd y rhaglen 

gynefino  

80% - 100%   

Nifer y lleoedd ar raglen Datblygiad 

Proffesiynol Parhaus a lenwyd gan Aelodau 

Cynulliad 

90 85 198  

Nifer y lleoedd ar raglen Datblygiad 

Proffesiynol Parhaus a lenwyd gan Staff 

Cymorth Aelodau'r Cynulliad  

175 202 315  

Y graddau y mae Aelodau'r Cynulliad a staff 

cymorth Aelodau'r Cynulliad yn disgwyl i'r 

hyfforddiant a ddarparwyd gael effaith 

gadarnhaol ar eu gwaith  

Effaith 

gadarnhaol 

70%  

- 99.0%  

Nifer y Dysgwyr Cymraeg yn cael 

hyfforddiant  
- 32 91 - 

Noder: Dangosir y data fel ar ddiwedd mis Medi.    
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Nod Strategol: Ymgysylltu â holl bobl Cymru a 

hyrwyddo’r Cynulliad 

 Targed 
Ebrill 2015 – 

Medi 2015 

Ebrill 2016 – 

Medi 2016 

KPI 3: Helpu i feithrin dealltwriaeth am rôl a 

gwaith y Cynulliad  
Oren Gwyrdd 

Nifer yr ymwelwyr yn: 1 

- Y Senedd 

- Y Pierhead  

I’w gynnal 

ym mhob 

cyfnod 

 

41,040 

52,507 

 

45,168 

47,276 

 

 

 

Nifer yr ymwelwyr ar deithiau 1 

I’w gynnal 

ym mhob 

cyfnod 

9,447 15,252  

Y cwsmeriaid a roddodd sgôr dda/da iawn 

i'r profiad cyffredinol ar daith yr ystâd 2 
80%  - 100%   

Nifer y digwyddiadau a drefnwyd ar yr ystâd 
1 

Cynnydd o 

gymharu â'r 

cyfnod 

blaenorol 

129 77  

Y cwsmeriaid a roddodd sgôr dda/da iawn 

i'r profiad cyffredinol o ran trefnu 

digwyddiad ar yr ystâd 2 

80%  - 100%   

Nifer y sesiynau codi ymwybyddiaeth 

gyffredinol wyneb yn wyneb a gynhaliwyd 

gyda phobl ifanc 1 

I’w gynnal 

ym mhob 

cyfnod 

- 381  

Noder: 1 Dangosir y data fel cyfanswm ar gyfer y cyfnod adrodd. 2 Dangosir y data fel cyfartaledd ar 

gyfer y cyfnod adrodd.  
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 Targed 
Ebrill 2015 – 

Medi 2015 

Ebrill 2016 – 

Medi 2016 

KPI 4: Hyrwyddo gwaith y Cynulliad  Gwyrdd Gwyrdd 

Traffig ar y we: 3 

- Ymwelwyr 

- Ymweliadau 

- Agor tudalen benodol 

I’w gynnal ym 

mhob cyfnod 

 

39,179 

77,266 

267,267  

 

40,463 

76,812 

266,613 

 

 

 

 

Facebook - Cyrhaeddiad ar gyfartaledd 3 
I’w gynnal ym 

mhob cyfnod 
- 15,247  

Facebook – Hoffi 4 
I’w gynnal ym 

mhob cyfnod 
4,056 7,833  

Nifer y bobl a welodd cynnwys penodol ar 

Twitter (Impressions) 4 

I’w gynnal ym 

mhob cyfnod 
- 528,900  

Twitter: 4 

- Dilynwyr (y prif gyfrif corfforaethol) 

- Dilynwyr (cyfrifon eraill) 

 

I’w gynnal ym 

mhob cyfnod 

 

30,852 

16,789 

 

41,868 

23,259 

 

 

 

YouTube: 5 

- Gwylio cynnwys 

- Munudau a wyliwyd 

 

I’w gynnal ym 

mhob cyfnod 

 

8,933 

18,094 

 

90,766 

59,340 

 

 

 

Defnyddio Senedd.tv: 5 

- Gwylio cynnwys 

- Defnyddwyr 

 

I’w gynnal ym 

mhob cyfnod 

 

121,132 

20,911 

 

145,968 

25,200 

 

 

 

Agor blog y Gwasanaeth Ymchwil 

(Saesneg a Chymraeg) 5 

I’w gynnal ym 

mhob cyfnod 
39,793 63,411  

Noder: 3 Dangosir y data fel cyfartaledd ar gyfer y cyfnod adrodd. 4 Dangosir y data fel ar ddiwedd mis 

Medi.  5 Dangosir y data fel cyfanswm ar gyfer y cyfnod adrodd.   
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Nod Strategol: Defnyddio adnoddau’n ddoeth 

 Targed 
Ebrill 2015 – 

Medi 2015 

Ebrill 2016 – 

Medi 2016 

KPI 5: Gwariant yn ôl targed Gwyrdd Gwyrdd 

Rhagolwg o ganran y tanwariant ar ddiwedd 

y flwyddyn 6 
<0.5% 2.0% 0.0%  

Cyflawni'r targed gwerth am arian 6 £500,000 £136,000 £362,000  

Diwrnodau a gymerwyd ar gyfartaledd i 

dalu cyflenwyr 7 
<10 diwrnod 6.9 6.0  

Diwrnodau a gymerwyd ar gyfartaledd i 

dalu Aelodau'r Cynulliad 7 
<5 diwrnod 2.1 2.1  

Noder: 6 Dangosir y data fel ar ddiwedd mis Medi.  7 Dangosir y data fel cyfartaledd ar gyfer y cyfnod 

adrodd.   

I gael rhagor o wybodaeth am Strategaeth Comisiwn y Cynulliad o ran y Gyllideb, dylech gyfeirio at y 

Gyllideb a’r Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. 

 

 Targed 
Ebrill 2015 – 

Medi 2015 

Ebrill 2016 – 

Medi 2016 

KPI 6: Mae'r gofynion a'r disgwyliadau o ran 

adnoddau staff yn cael eu diwallu  
Oren Gwyrdd 

Absenoldeb oherwydd salwch - canran y 

cyfartaledd treigl dros 12 mis 8 
<3% 3.6% 3.5%  

Absenoldeb oherwydd salwch - canran y 

cyfartaledd misol 
<3% 2.6% 2.7%  

Cwblhau adolygiadau perfformiad staff 

(ddwywaith y flwyddyn - Ebrill a Hydref) 
100%  86.0% 94.4%  

Cyfradd ymateb cyflogeion i'r arolwg staff 

blynyddol  

Canolrif y 

Gwasanaeth 

Sifil – 65% ar 

hyn o bryd  

93.0% 85.0%  

Lefel ymgysylltiad cyflogeion yn unol â'r 

pum cwestiwn craidd yn yr arolwg staff 

blynyddol   

Canolrif y 

Gwasanaeth 

Sifil – 58% ar 

hyn o bryd  

72.0% 72.0%  

Nifer y staff: 8 

- Nifer yr aelodau o staff  

- Cyfwerth ag amser llawn (FTE) 

- 

- 

427 

406 

442 

423.7 

- 

- 

Noder: 8 Dangosir y data fel ar ddiwedd mis Medi.     
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 Targed 
Ebrill 2015 – 

Medi 2015 

Ebrill 2016 – 

Medi 2016 

KPI 7: Mae gwasanaethau TGCh yn cael eu darparu 

yn ôl y bwriad 
Oren Gwyrdd 

Targedau'r cytundeb lefel gwasanaeth a 

gyflawnwyd ar gyfer pob achos  
100% 87.7% 90.7%  

Sgôr boddhad cwsmeriaid ar gyfer ymdrin 

ag achosion (allan o 9) 
8 8.7 8.9  

Noder: Dangosir y data fel cyfartaledd ar gyfer y cyfnod adrodd.   

 

 Targed 
Ebrill 2015 – 

Medi 2015 

Ebrill 2016 – 

Medi 2016 

KPI 8: Y ceisiadau rhyddid gwybodaeth sy'n cael 

eu prosesu yn ôl y gofyn 
Gwyrdd Oren 

Nifer y ceisiadau rhyddid gwybodaeth a 

atebwyd 
- 23 41 - 

Canran y ceisiadau rhyddid gwybodaeth a 

atebwyd yn unol â'r terfyn amser statudol 
100%  100%  92.7%  

Noder: Dangosir y data fel cyfanswm ar gyfer y cyfnod adrodd.   

 

 Targed 
Ebrill 2015 – 

Medi 2015 

Ebrill 2016 – 

Medi 2016 

KPI 9: Mae targedau amgylcheddol yn cael eu 

bodloni yn ôl y bwriad 
Oren Gwyrdd 

Cyfanswm ôl troed ynni (Ystâd Bae 

Caerdydd)  

Gostyngiad o 

30% yng 

nghyfanswm 

yr allyriadau 

ynni erbyn 

2021  

3.4% 13.0%  

Atal gwastraff rhag cael ei anfon i 

safleoedd tirlenwi 

100% erbyn 

2021 
95.0% 96.4%  

Noder: Dangosir y data fel ar ddiwedd mis Medi.   

I gael rhagor o wybodaeth am faterion amgylcheddol, dylech gyfeirio at yr adroddiad amgylcheddol 

blynyddol.    
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Mark Drakeford Act AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol 
Cabinet Secretary for Finance and Local Government 

Simon Thomas AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Cyllid 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF991NA 

Llywodraeth Cymru 
Welsh Government 

Lr- lonawr 2016 

Yn ystod craffu Cyfnod 1 y Pwyllgor Cyllid ar Fil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru), 
ymrwymais i ddarparu rhagor 0 wybodaeth ynghylch: 

1) Manylion y rhestr 0 ddeunyddiau sydd yng Ngorchymyn y Oreth Oirlenwi 
(Oeunydd Cymwys) 2011 ar hyn 0 bryd; 

2) Swm/Cyfran y dreth dirlenwi a delir ar hyn 0 bryd gan awdurdodau lIeol yng 
Nghymru; a 

3) Chymhwyso'r rhyddhad yn adran 31 i ail-Ienwi hen fwyngloddiau brig. 

Gorchymyn y Dreth Dirlenwi (Deunydd Cymwys) 2011 

Bydd Y rhestr 0 ddeunyddiau cymwys (ac unrhyw amodau) yn cael ei gosod mewn 
rheoliadau a fydd yn destun y weithdrefn gadarnhaol. Mae pennu deunyddiau 
cymwys drwy is-ddeddfwriaeth yn gyson a'r drefn yn y OU ac yn yr Alban. Mae 
trefn y OU wedi'i hamlinellu yng Ngorchymyn y Oreth Oirlenwi (Oeunyddiau 
Cymwys) 2011, sydd ar gael yn: 
http://www.legislation.gov.uk/uksil2011/1 017/contents/made. Mae trefn yr Alban 
wedi'i hamlinellu yng Ngorchymyn Treth Oirlenwi yr Alban (Oeunyddiau Cymwys) 
2015, sydd ar gael yn: http://www.legislation.gov.uk/ssi/2015/45/made. 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 
CF991NA 

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

Gohebiaeth .Mark. Drakeford@llyw.cymru 
Correspondence.Mark. Drakeford@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. 

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)-01-17 PTN2
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Swm/Cyfran y Dreth Dirlenwi a delir gan awdurdodau Ileal yng Nghymru 

Rhwng 2002-03 a 2015-16, bu lIeihad 0 81% yn y gwastraff a anfonir i safleoedd 
tirlenwi gan awdurdodau Ileal yng Nghymru; mae'r swm wedi lIeihau 0 1,546,847 i 
288,820 0 dunelli. Nid oes gennym wybodaeth sy'n dangos y gwahaniaeth rhwng 
gwastraff cyfradd safonol a gwastraff cyfradd is. Fodd bynnag, os ydym yn cymryd 
bod yr holl wastraff awdurdod Ileal yn wastraff cyfradd is (gan fod awdurdodau Ileal 
yn debygol 0 fod wedi ystyried y mwyafrif o'r opsiynau eraill ar gyfer trin gwastraff 
cyn ei anfon i safle tirlenwi, oherwydd y gost uchel), mae hynny'n golygu y byddai 
refeniw treth dirlenwi 0 wastraff awdurdodau lIeol wedi gostwng 0 £39.8m i £23.9m 
dros y pum mlynedd ddiwethaf (2011-12 i 2015-16) gan fod swm y gwastraff a 
anfonir i safleoedd tirlenwi wedi lIeihau'n sylweddol dras y cyfnod hwnnw. Mae 
hynny pe byddai'r holl wastraff wedi cael ei anfon i safle tirlenwi. 

Nid oes gennym ffigurau manwl gywir ar gyfer cyfran y Dreth Dirlenwi a delir gan 
awdurdodau Ileal yng Nghymru. Fodd bynnag, yn seiliedig ar y rhagdybiaethau 
uchod aIr data gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) aIr Swyddfa Cyfrifoldeb 
Cyllidebol1 ar symiau'r Dreth Dirlenwi, gallwn amcangyfrif bod cyfran y Dreth 
Dirlenwi a delir gan awdurdodau Ileal yng Nghymru wedi gostwng 0 tua 80-90% ar 
ddechrau'r degawd hwn i tua 60-70% heddiw. 

Tunelli a anfonwyd i 
safleoedd tirlenwi 
gan awdurdodau 

ileol 
2002-03 1,546,847 
2003-04 1,497,156 
2004-05 1,509,338 
2005-06 1,389,029 
2006-07 1,259,233 
2007-08 1,165,155 
2008-09 1,034,507 
2009-10 931,428 
2010-11 826,416 
2011-12 710,361 
2012-13 640,904 
2013-14 587,390 
2014-15 453,497 
2015-16 288,820 
Ff nhonneil: WasteDataFlow y 

Rhyddhad rhag treth - Ail-Ienwi hen chwareli 

Mae'r Pwyllgor hefyd wedi gofyn am ragor 0 wybodaeth ynghylch cymhwyso'r 
rhyddhad yn adran 31 i ail-Ienwi hen fwyngloddiau brig. Rwyf yn y broses 0 

ystyried y mater hwn a byddaf yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf aIr Pwyllgor 
cyn imi fynychu'r Pwyllgor Cyllid i drafod y Bil ar 2 Chwefror. 

1 Rhagolwg Trethi Datganoledig, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol -
http://budgetresponsibility.org.ukftopics/scotland-wales-and-northern-ireland/welsh-tax-forecasts/ 
2 https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Environment-and-CountrysidelWaste-ManagementiLocal
Authority-Municipal-Waste/Annual 
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Yn ogystal, roeddwn yn meddwl y byddai 0 gymorth pe byddwn yn rhoi eglurhad pellach 
o'r pwyntiau technegol a drafodwyd mewn perthynas ag Awdurdod Cyllid Cymru yn 
dirprwyo swyddogaethau gorfodi a chydymffurfio. 

Swyddogaethau y mae Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) yn eu dirprwyo i Cyfoeth 
Naturiol Cymru (CNC) 

o dan adran 12 0 Odeddf Casglu a Rheoli Trethi 2016, ACC fydd a'r cyfrifoldeb 
cyfreithiol am gasglu a rheoli trethi datganoledig, gan gynnwys y dreth 
gwarediadau tirlenwi. 0 dan adran 14 o'r ddeddf honno, caiff ACC ddirprwyo 
unrhyw un neu ragor o'i swyddogaethau i berson a ragnodir mewn rheoliadau a 
wneir gan Weinidogion Cymru. Rwyf wedi pennu mai CNC yw'r partner a ffefrir ar 
gyfer cyflawni swyddogaethau cydymffurfio a gorfodi ACC mewn perthynas a'r 
dreth gwarediadau tirlenwi. Mae gan CNC y sgiliau, yr arbenigedd a'r berthynas 
uniongyrchol a gweithredwyr safleoedd tirlenwi unigol sy'n ofynnol i ymgymryd a 
gweithgarwch cydymffurfio costeffeithiol ac effeithlon. 

Bydd Gweinidogion Cymru yn cyflwyno is-ddeddfwriaeth 0 dan adran 14 0 

Odeddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 yn ystod y 9-12 mis nesaf i alluogi 
ACC i ddirprwyo swyddogaethau i CNC. Yn dilyn hynny, bydd rhaid i ACC 
gyhoeddi gwybodaeth am unrhyw swyddogaethau y mae'n eu dirprwyo. Bydd 
disgwyl i'r cyhoeddiad hwn gynnwys manylion ynghylch graddfa a chwmpas y 
dirprwyo, a bydd disgwyl iddo fod yn glir a thryloyw. Nid yw'r ffaith fod 
swyddogaethau'n cael eu dirprwyo i CNC yn effeithio ar gyfrifoldeb cyfreithiol 
ACC dros y broses 0 gyflawni'r swyddogaethau hynny. 

Yn olaf, hoffwn dynnu eich sylw at y newidiadau a gyhoeddodd CThEM yn eu Bil Cyllid 
drafft 2017, a gyhoeddwyd ar 5 Rhagfyr. Mae cymal 47 o'r darpariaethau drafft hynny'n 
diwygio Rhan 3 0 Odeddf Cyllid 1996, sy'n ymwneud a'r dreth dirlenwi. Bydd manylion 
eu cynigion yn cael eu hamlinellu mewn is-ddeddfwriaeth nad yw wedi'i chyhoeddi eto. 
Mae'n bosibl y bydd CThEM yn gwneud newidiadau i ddeddfwriaeth treth dirlenwi y OU 
a fydd yn berthnasol i weithredwyr safleoedd tirlenwi yng Nghymru. Rwyf wedi 
ysgrifennu at Ysgrifennydd Ariannol y Trysorlys ac rwy'n amgau copi o'r lIythyr hwnnw 
er gwybodaeth. Byddaf yn rhannu fy nadansoddiad gyda'r Pwyllgor wedi i CThEM 
gyhoeddi ei is-ddeddfwriaeth yn amlinellu'r manylion. 

:J V\ ~~v'-'J ~ , 

~~ 
Mark Drakeford AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Uywodraeth Leol 
Cabinet Secretary for Finance and Local Government 
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Y cytundeb rhwng Llywodraeth 
Cymru a Llywodraeth y Deyrnas 
Unedig ar fframwaith cyllidol 
Llywodraeth Cymru

Rhagfyr 2016

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)-01-17 P1
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© Hawlfraint y Goron 2016
Trwyddedir y cyhoeddiad hwn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth 
Agored
f3.0 ac eithrio lle y nodir fel arall. I weld y drwydded hon, ewch i
nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3
neu ysgrifennwch at: Information Policy Team, The National Archive, Kew,
London TW9 4DU, neu anfonwch e-bost i: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk.

Os ydym wedi nodi unrhyw wybodaeth am hawlfraint trydydd parti, bydd
angen ichi gael caniatâd y sawl biau’r hawlfraint berthnasol.

Mae’r cyhoeddiad hwn ar gael yn www.gov.uk/government/publications
Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r cyhoeddiad hwn atom ni
yn public.enquiries@hmtreasury.gsi.gov.uk
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Rhagair 
Mae’r cytundeb hwn yn garreg filltir bwysig i Gymru. Gan ddilyn yr argymhellion gan y 
Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (Comisiwn Silk), mae Deddf Cymru 2014 wedi 
darparu’r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer datganoli pwerau trethu a benthyca i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae’r pwerau hyn yn rhoi offer 
ychwanegol i Lywodraeth Cymru i dyfu economi Cymru ac amrywio lefel trethi a gwariant 
yng Nghymru, gan ei gwneud yn fwy atebol i bobl Cymru.  
Bydd y cytundeb hwn yn rhoi’r gallu i weithredu’r pwerau yn Neddf Cymru 2014 – ac 
unrhyw bŵer arall a ddatganolir dan Fil cyfredol Cymru. Yn benodol, bydd yn fodd i 
ddatganoli treth dir y dreth stamp a’r dreth dirlenwi, ac i greu cyfraddau treth incwm 
Cymreig (ar yr amod bod y Bil Cymru sydd gerbron y Senedd ar hyn o bryd yn cael ei 
wneud yn ddeddf). 
Gan ategu’r datganiad ar y cyd am gyllido yn 2012 a’r cyllid gwaelodol a gyflwynwyd yn 
Natganiad o Wariant 2015, mae’r cytundeb hwn yn rhoi trefniadau teg, cynaliadwy a 
chydlynol ar waith ar gyfer cyllido holl gyfrifoldebau Llywodraeth Cymru o ran trethi a 
gwariant. Mae hefyd yn darparu pwerau benthyca ychwanegol i Lywodraeth Cymru a 
Chronfa Cymru i’w helpu i reoli ei chyllideb. 
Mae llywodraeth y Deyrnas Unedig a llywodraeth Cymru wedi cydweithio’n agos ac yn 
adeiladol i ddod i gytundeb sy’n deg â Chymru a gweddill y Deyrnas Unedig.  
Byddwn yn parhau i gydweithio i weithredu’r cytundeb hwn a’r pwerau newydd y mae’n eu 
hategu, a fydd yn dod â manteision i Gymru ac i’r Deyrnas Unedig gyfan. 

MARK DRAKEFORD AC 

YSGRIFENNYDD Y CABINET DROS GYLLID 

A LLYWODRAETH LEOL 

Y GWIR ANRHYDEDDUS DAVID GAUKE AS 

PRIF YSGRIFENNYDD 

Y TRYSORLYS 
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Cyd-destun a chwmpas 
1. Mae’r cytundeb hwn yn nodi trefniadau cyllido Llywodraeth Cymru i gynnal ei

chyfrifoldebau presennol, i weithredu Deddf Cymru 2014, ac i arfer unrhyw bwerau
ychwanegol a gaiff eu datganoli o dan y Bil Cymru presennol.

2. Nid yw’r trefniadau cyllido ar gyfer meysydd sydd o fewn cymhwysedd yr UE ar hyn o
bryd yn dod o fewn cwmpas y cytundeb hwn.

3. O dan Ddeddf Cymru 2014, mae Llywodraeth Cymru yn ymgymryd â’r pwerau trethu
newydd canlynol:

• Treth dir y dreth stamp o 2018-19

• Y dreth dirlenwi o 2018-19

• Cyfraddau treth incwm Cymreig o 2019-20 (ar yr amod y bydd y gofyniad am
refferendwm yn cael ei ddileu drwy’r Bil Cymru presennol a Llywodraeth Cymru
yn amlinellu ei bwriad i gyflwyno cyfraddau treth incwm Cymreig i Gynulliad
Cenedlaethol Cymru)

4. Felly mae cyllid grant bloc Llywodraeth Cymru yn cael ei ddiweddaru (yn amodol ar
droi Bil cyfredol Cymru yn ddeddf a gweithredu cyfraddau treth incwm Cymreig yn
2019-20) i adlewyrchu’r pwerau newydd hyn ac i roi sylw i’r pryderon sy’n bod ers
amser maith yng Nghymru ynghylch cyllido teg.

5. Ochr yn ochr â’r newidiadau hyn yng nghyllid y grant bloc, mae’r cytundeb hwn yn
ymwneud hefyd â benthyca cyfalaf, offer rheoli cyllideb, ymdrin ag effeithiau goferu o
benderfyniadau polisi, a threfniadau gweithredu.
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Cyllid grant bloc Llywodraeth Cymru 
6. Fel y mae’r crynodeb ym Mlwch 1 yn dangos ac fel yr amlinellir yn fwy manwl isod, 

mae’r trefniadau newydd ar gyfer cyllido grant bloc Llywodraeth Cymru yn cynnwys 
dwy elfen: ‘terfyn isaf Holtham’1 seiliedig ar Fformiwla Barnett mewn perthynas â 
datganoli gwariant ac addasiadau Cymaradwy i’r grant bloc ar gyfer datganoli trethi. 

Blwch 1: Crynodeb o’r trefniadau a gytunwyd ar gyfer cyllido’r grant bloc 
Y prif elfennau yw: 

• O 2018-19 bydd ffactor newydd seiliedig ar anghenion yn cael ei gynnwys 
yn Fformiwla Barnett i bennu newidiadau yng nghyllid grant bloc Llywodraeth 
Cymru mewn perthynas â datganoli gwariant 

• Bydd y ffactor seiliedig ar anghenion hwn yn cael ei osod ar 115% ar sail yr 
amrediad a awgrymwyd gan Gomisiwn Holtham a chyllid gwaelodol Adolygiad 
o Wariant 2015 

• Tra bydd y cyllid y pen cymharol i Lywodraeth Cymru yn parhau’n uwch na 
115%, bydd ffactor trosiannol o 105% yn cael ei osod 

• Bydd newidiadau yng nghyllid y grant bloc mewn perthynas â datganoli trethi yn 
cael eu pennu drwy’r model Cymaradwy (ar ôl gostyngiad cychwynnol yn y 
llinell sylfaen i adlewyrchu’r dreth y mae llywodraeth y DU yn ei hildio ar bwynt 
datganoli’r dreth) 

• Bydd y model Cymaradwy yn cael ei gymhwyso i dreth dir y dreth stamp, y 
dreth dirlenwi ac i bob un o’r bandiau treth incwm 

• Bydd y trefniadau hyn yn creu sefydlogrwydd yng nghyllid Llywodraeth Cymru 
mewn ffordd sy’n deg â Chymru a gweddill y Deyrnas Unedig 

 
Y trefniadau presennol a chyllid cymharol 
7. O dan y trefniadau presennol, mae Llywodraeth Cymru yn cael ei chyllido’n bennaf 

drwy grant bloc oddi wrth lywodraeth y DU2. Mae newidiadau i’r grant bloc yn cael eu 
pennu gan Fformiwla Barnett. O dan y fformiwla hon, bydd y grant bloc mewn 
blwyddyn ariannol benodol yn gyfwerth â’r grant bloc yn y flwyddyn flaenorol ynghyd â 
chyfran seiliedig ar boblogaeth o’r newidiadau yng ngwariant llywodraeth y DU mewn 
meysydd sydd wedi’u datganoli i Lywodraeth Cymru.  

8. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn bryderus ers cryn amser ynghylch cyfradd y 
cydgyfeirio yn y cyllid cymharol y pen tuag at y lefel yn Lloegr. Tynnwyd sylw at hyn 
gan y Comisiwn Annibynnol ar Ariannu a Chyllid i Gymru (Comisiwn Holtham), a oedd 
wedi cael y dasg gan Lywodraeth Cymru o edrych ar ei threfniadau cyllido ac ystyried 
mecanweithiau cyllido amgen. Roedd yr adroddiadau3, a gyhoeddwyd yn 2009 a 2010, 
yn awgrymu bod gan Gymru anghenion cymharol a oedd rhwng 114% a 117% o 
anghenion Lloegr, a mynegodd bryder y gallai cyllid cymharol yng Nghymru fynd yn is 

                                            
1 Fel y cynigiwyd gan y Comisiwn Annibynnol ar Ariannu a Chyllid i Gymru (Comisiwn Holtham) 
2 Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cadw refeniw o ardrethi busnes 
3 http://gov.wales/docs/icffw/report/100705fundingsettlementsumcy.pdf  
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na’r amrediad hwn. Roedd y mater hwn o gydgyfeirio wedi’i gydnabod hefyd mewn 
datganiad ar y cyd gan y ddwy lywodraeth yn 20124. 

9. Drwy edrych ar y cyllido cymharol y pen i Lywodraeth Cymru er 1999-00, gwelir bod 
cyfnod hir o gydgyfeirio tan 2009-10 tuag at y lefelau cyllido yn Lloegr. Fodd bynnag, er 
2009-10, mae’r cyllido cymharol y pen i Lywodraeth Cymru wedi dargyfeirio o’r lefelau 
yn Lloegr a rhagwelir y bydd tua 120% yn ystod cyfnod Adolygiad o Wariant 2015. Mae 
hyn wedi’i ddangos yn y graff isod: 

 
Ffigur 1: Cyllido cymharol y pen i Lywodraeth Cymru, 1999 i 2020 

Relative funding (England = 100) Cyllido cymharol (Lloegr = 100) 
Year Blwyddyn 

10. Mae dau brif achos i’r effaith cydgyfeirio/dargyfeirio sydd yn Fformiwla Barnett: 

• Twf mewn gwariant – bydd y cyllido y pen i Lywodraeth Cymru yn cydgyfeirio tuag 
at y lefelau yn Lloegr pan fydd gwariant llywodraeth y DU yn tyfu (mewn termau 
arian parod), os yw popeth arall yn gyfartal. Yn groes i hynny, bydd y cyllido y pen i 
Lywodraeth Cymru yn dargyfeirio pan fydd gwariant yn gostwng (hefyd yn nhermau 
arian parod), os yw popeth arall yn gyfartal.  

• Twf cymharol mewn poblogaeth – bydd y cyllido y pen i Lywodraeth Cymru yn 
cydgyfeirio tuag at y lefelau yn Lloegr pan fydd y boblogaeth yn tyfu’n gyflymach 
yng Nghymru nag yn Lloegr, os yw popeth arall yn gyfartal. Yn groes i hynny, bydd 
y cyllido y pen i Lywodraeth Cymru yn dargyfeirio pan fydd y boblogaeth yn tyfu’n 
arafach yng Nghymru, os yw popeth arall yn gyfartal. 

11. Gwelwyd y ddau achos hyn ar waith yn ystod y cyfnodau o gydgyfeirio a dargyfeirio 
sydd wedi’u dangos yn y graff uchod. Yn ystod degawd cyntaf datganoli, cafwyd 
cydgyfeirio cyflym o ganlyniad i dwf mewn gwariant cyhoeddus. Ar ôl hynny, er bod 
gwariant cyhoeddus yn tyfu mewn termau arian parod (a gwariant cyfalaf yn tyfu mewn 
termau real), mae’r cyllid cymharol i Lywodraeth Cymru wedi dargyfeirio am fod y 
boblogaeth wedi tyfu’n arafach. Fodd bynnag, pan fydd y twf mewn gwariant 
cyhoeddus yn dychwelyd i’r duedd hirdymor, y disgwyl yw y bydd cydgyfeirio’n 
ailddechrau ac y bydd y cyllid cymharol i Lywodraeth Cymru yn disgyn yn is yn y pen 
draw na’r amrediad a awgrymwyd gan Gomisiwn Holtham.  

                                            
4 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/214844/2012-10-23-Joint-
statement-on-funding-reform-ENGLISH1.pdf  
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Effaith datganoli trethi 
12. Sefydlodd llywodraeth y DU y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (Comisiwn Silk) yn

2011 i edrych ar drefniadau ariannol a chyfansoddiadol yng Nghymru, ac argymell
ffyrdd o’u gwella. Daeth y Comisiwn i’r casgliad y dylai Cynulliad Cenedlaethol Cymru
gael mwy o atebolrwydd ariannol tuag at bobl Cymru, gan gadw’r sicrwydd a
sefydlogrwydd o rannu adnoddau fel rhan o’r DU.

13. Yn benodol, er bod cyfrifoldeb sylweddol eisoes gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru
dros wariant cyhoeddus yng Nghymru, roedd y Comisiwn yn argymell y dylai gael
pwerau trethu newydd. Mae dwy fantais allweddol o ddatganoli trethi mewn perthynas
ag atebolrwydd:

• Mae Llywodraeth Cymru yn dod yn gyfrifol am gyllido mwy o’i gwariant;

• Mae mwy o ddewisiadau gan Lywodraeth Cymru ynghylch lefel trethi a gwariant
yng Nghymru

14. Mae hyn yn golygu bod angen newid yn nhrefniadau cyllido Llywodraeth Cymru ochr
yn ochr â datganoli trethi. Yn benodol, bydd cyllid Llywodraeth Cymru yn cynnwys dwy
ffrwd ariannu ar wahân yn y pen draw:

• Refeniw o ardrethi busnes, trethi datganoledig (treth dir y dreth stamp a’r dreth
dirlenwi) a chyfraddau treth incwm Cymreig;

• Cyllid grant bloc wedi’i addasu oddi wrth lywodraeth y DU.
15. Mae llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi bod yn ystyried sut y dylai’r cyllid

grant bloc i Lywodraeth Cymru gael ei bennu yn y dyfodol i ddelio â datganoli trethi a
phryderon tymor hwy ynghylch y tebygolrwydd y bydd cydgyfeirio’n ailddechrau ar sail
Fformiwla Barnett.

Egwyddorion cyllido’r grant bloc 
16. Mae llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar set o egwyddorion ar gyfer

cyllido’r grant bloc er mwyn datblygu dull cadarn a chynaliadwy o gyllido:

• Cymharol syml ei weithredu a’i ddeall – dylai’r system gyllido ddefnyddio
cyfrifiadau syml a gwrthrychol yn hytrach na dibynnu ar dechnegau neu
ragdybiaethau ystadegol cymhleth;

• Ni fydd yn destun negodi parhaus – ar wahân i adolygiadau rheolaidd, dylai’r
system gyllido weithredu’n fecanyddol (fel Fformiwla Barnett);

• Cyllido teg ar gyfer y tymor hir – dylai Llywodraeth Cymru gael lefel deg o gyllid
wedi’i seilio ar angen cymharol, gan wynebu risgiau priodol mewn perthynas â
datganoli trethi;

• Trin risgiau a chyfleoedd yn gyson – dylai Llywodraeth Cymru ddal risgiau a
chyfleoedd cymesur (a fydd felly’n gwrthbwyso ei gilydd) rhwng trethi a gwariant,
yn enwedig drwy ddefnyddio’r un rhifau poblogaeth ar gyfer pob elfen yng nghyllid
y grant bloc.

17. Mae’r cytundeb cyllido newydd sydd wedi’i ddangos isod yn gyson â phob un o’r
egwyddorion hyn. Yn benodol, mae’n rhoi sicrwydd i Lywodraeth Cymru o ddull cyllido
teg a chynaliadwy dros y tymor hir sy’n trin risgiau a chyfleoedd mewn ffordd gyson.

Cyllid gwaelodol seiliedig ar Fformiwla Barnett 
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18. Yn Adolygiad o Wariant 2015 mae llywodraeth y DU wedi cyflwyno cyllid gwaelodol ar
gyfer Cymru. Mae hyn yn rhoi gwarant na fydd y cyllid y pen yng ngrant bloc
Llywodraeth Cymru yn mynd yn is na 115% o’r cyllid y pen cyfatebol yn Lloegr.
Rhoddwyd y warant hon hyd ddiwedd cyfnod y Senedd bresennol, pryd byddai lefel y
cyllid gwaelodol yn cael ei hailbennu.

19. Mae’r ddwy lywodraeth wedi cytuno’n awr i roi mecanwaith cyllid gwaelodol newydd ar
waith o 2018-19, a oedd wedi’i argymell yn wreiddiol gan Gomisiwn Holtham. O dan
fecanwaith cyllid gwaelodol Holtham, bydd yr holl newidiadau yng ngrant bloc
Llywodraeth Cymru a bennir gan Fformiwla Barnett yn cael eu lluosi â ffactor newydd
seiliedig ar anghenion. Er bod hyn yn cadw bron pob un o nodweddion Fformiwla
Barnett, mae un gwahaniaeth allweddol – os yw popeth arall yn gyfartal, bydd y cyllid
cymharol i Lywodraeth Cymru yn cydgyfeirio tuag at y ffactor seiliedig ar anghenion
hwn dros amser (yn hytrach na thuag at 100% fel y mae’n gwneud o dan y trefniadau
presennol). Felly mae hyn yn darparu cyllid gwaelodol mwy mecanyddol na’r cyllid
gwaelodol syml a gyflwynwyd yn Adolygiad o Wariant 2015.

20. Mae’r diagram isod yn dangos y Fformiwla Barnett bresennol a sut y bydd yn cael ei
chymhwyso yng Nghymru o dan y cytundeb hwn.

Fformiwla Barnett 

Newid yn 
nherfyn gwariant 
adrannol y DU 

x Ffactor 
cymharedd x Cyfran 

poblogaeth = 
Newid yng 
ngrant bloc 
Llywodraeth 

Cymru 

Fformiwla Barnett i’w chymhwyso yng Nghymru 

Newid yn 
nherfyn gwariant 
adrannol y DU 

x Ffactor 
cymharedd5 x Cyfran 

poblogaeth x 
Ffactor 
newydd 

seiliedig ar 
anghenion 

= 
Newid yng ngrant 
bloc Llywodraeth 

Cymru 

21. Mae’r llywodraethau wedi cytuno y bydd y ffactor seiliedig ar anghenion hwn yn cael ei
osod ar 115%, ar sail yr amrediad sydd wedi’i argymell gan Gomisiwn Holtham a’r
cyllid gwaelodol a gyflwynwyd yn Adolygiad o Wariant 2015. Fodd bynnag, am gyfnod
trosiannol, tra bydd y cyllid y pen cymharol yng ngrant bloc Llywodraeth Cymru yn
parhau’n uwch na 115% o’r cyllid y pen cymharol yn Lloegr, bydd y ffactor yn cael ei
osod ar 105%. O 2018-19 ac am weddill cyfnod yr adolygiad o wariant presennol, bydd
pob codiad yn Nherfyn Gwariant Adrannol Llywodraeth Cymru uwchlaw’r lefel yn 2017-
18 yn cael ei luosi â’r ffactor 105%, tra bydd unrhyw ostyngiad o dan lefel 2017-18 yn
cael ei bennu heb y ffactor ychwanegol.

22. Rhagwelir y bydd y cyllid cymharol yng ngrant bloc Llywodraeth Cymru yn cydgyfeirio’n
araf o tua 120% tuag at yr amrediad sydd wedi’i argymell fel un teg gan Gomisiwn
Holtham (114% i 117%).

23. Ar y pwynt y bydd y cyllid cymharol yn y grant bloc yn cyrraedd 115%, bydd y cyfnod
trosiannol yn dod i ben a bydd yr lluosydd yn cael ei osod ar 115%.

5 Mae’r ffactor cymharedd yn adlewyrchu cyfran y gwariant gan adran berthnasol y DU mewn meysydd sydd 
wedi’u datganoli. 
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24. Mae’r ddwy lywodraeth wedi cytuno ar fethodoleg ar gyfer asesu cyllid cymharol ac fe’i 
defnyddir i bennu pa bryd y bydd angen newid y lluosydd o 105% i 115%. At hynny, 
mae’r ddwy lywodraeth wedi cytuno y gellir gofyn am fewnbwn a/neu sicrwydd gan 
gyrff annibynnol. Mae rhagor o fanylion am y broses ar gyfer mabwysiadu’r trefniadau 
tymor hwy ar ôl y cyfnod trosiannol yn Atodiad A.  

 
Addasiadau cymaradwy yn y grant bloc ar gyfer datganoli trethi 
25. Pan fydd meysydd gwariant ychwanegol yn cael eu datganoli, bydd y newidiadau yng 

nghyllid bloc grant Llywodraeth Cymru yn cynnwys dwy elfen: 

• Addasiad cychwynnol i’r llinell sylfaen – bydd hyn yn adlewyrchu cynlluniau 
gwariant llywodraeth y DU ar bwynt y datganoli 

• Newidiadau dilynol yn y grant bloc – bydd y rhain wedi’u seilio ar newidiadau yn 
y gwariant cyfatebol gan lywodraeth y DU yng ngweddill y DU (drwy Fformiwla 
Barnett) 

26. Ar gyfer datganoli trethi, mae dwy elfen debyg: 

• Addasiad cychwynnol i’r llinell sylfaen – bydd hyn yn adlewyrchu’r dreth y mae 
llywodraeth y DU yn ei hildio ar bwynt y datganoli 

• Newidiadau dilynol yn y grant bloc – bydd y rhain wedi’u seilio ar newidiadau yn 
nhrethi cyfatebol llywodraeth y DU yng ngweddill y DU 

27. Mae’r addasiad cychwynnol i’r llinell sylfaen ar gyfer datganoli trethi yn gymharol syml 
– mae’r dull a ddefnyddir i amcangyfrif trethi Cymreig ar bwynt y datganoli wedi’i 
ddangos yn Atodiad B. Fodd bynnag, fel y mae nifer mawr o ymdriniaethau mewn 
llenyddiaeth academaidd ddiweddar wedi dangos, mae sawl dewis ar gyfer y ffordd o 
bennu newidiadau dilynol yn y grant bloc. 

28. Ar sail yr egwyddorion a gytunwyd, mae dwy ystyriaeth allweddol: 

• Effaith twf yn y sylfaen drethu – dylai Llywodraeth Cymru gael ei chyllido’n 
deg gan wynebu risgiau treth “priodol”. 

• Trin newid yn y boblogaeth – dylid defnyddio’r un rhifau poblogaeth i gyfrifo 
newidiadau yn y grant bloc mewn perthynas â datganoli trethi a datganoli 
gwariant.  

29. Ochr yn ochr â’r cyllid gwaelodol seiliedig ar Fformiwla Barnett, mae llywodraeth y DU 
a Llywodraeth Cymru wedi cytuno bod yr egwyddorion hyn yn cael eu bodloni drwy 
gymhwyso’r model Cymaradwy at y ddwy dreth ddatganoledig (treth dir y dreth stamp 
a’r dreth dirlenwi) ac at bob un o’r bandiau treth incwm.  

30. Mae’r diagram isod yn dangos sut mae’r model Cymaradwy yn pennu newidiadau yn y 
grant bloc (ar ôl yr addasiad cychwynnol i’r llinell sylfaen).  

Y model Cymaradwy 

Newid yn nhreth 
gyfatebol 

llywodraeth y DU 
x Ffactor 

cymharedd x Cyfran 
poblogaeth  = 

Newid yng 
ngrant bloc 
Llywodraeth 

Cymru 

31. Dylid nodi bod: 
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• Cynnydd yn nhreth gyfatebol llywodraeth y DU yn cyfateb i ostyngiad yng ngrant 
bloc Llywodraeth Cymru (ac i’r gwrthwyneb). 

• Y ffactor cymharedd yn adlewyrchu treth y pen yng Nghymru fel cyfran y pen o 
dreth gyfatebol llywodraeth y DU ar bwynt y datganoli. Er enghraifft, ar sail 
amcangyfrifon Cyllid a Thollau EM ar gyfer 2015-166, y ffactor cymharedd yw 25% 
ar gyfer treth dir y dreth stamp a 87% ar gyfer y dreth dirlenwi.  

• Mae’r model Cymaradwy yn defnyddio’r un gyfran poblogaeth â Fformiwla Barnett.  
32. Mae dau bwynt allweddol ychwanegol: 

• Cymhwyso’r addasiad Cymaradwy at bob band treth incwm – Mae llywodraeth 
y DU yn aros yn gyfrifol am ddiffinio incwm trethadwy ar draws y DU, sy’n cynnwys 
cyfrifoldeb am yr holl ostyngiadau mewn treth ac am y lwfans personol. Gan fod 
gwahaniaeth sylweddol rhwng cyfansoddiad y sylfaen treth incwm yng Nghymru a’r 
cyfartaledd ar gyfer y DU, mae’r ddwy lywodraeth wedi cytuno y bydd y model 
Cymaradwy yn cael ei gymhwyso ar wahân at bob un o’r bandiau treth incwm 
(cyfradd sylfaenol, uwch ac ychwanegol). Mae hyn yn sicrhau y bydd y trefniadau 
cyllido newydd yn delio ag unrhyw benderfyniadau gan lywodraeth y DU i newid y 
sylfaen treth incwm ledled y DU (er enghraifft, newidiadau yn y lwfans personol) 
mewn ffordd gwbl fecanyddol. Bydd yn sicrhau nad yw penderfyniadau polisi gan 
lywodraeth y DU yn cael nemor ddim effaith ar refeniw trethi Llywodraeth Cymru7. 
Er mwyn cysondeb, bydd yr addasiad Cymaradwy yn cael ei gymhwyso at 
newidiadau cyfanredol yn y ddwy dreth sydd wedi’u datganoli’n llwyr. 

• Trin newid mewn poblogaeth yn gyson – Fel y nodwyd mewn adroddiad 
diweddar gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru a’r Sefydliad Astudiaethau Cyllid8, 
mae’r dull a gytunwyd ar gyfer trafod cyllid y grant bloc yn sicrhau ffordd gyson o 
ymdrin â newid mewn poblogaeth - yr un rhifau poblogaeth a ddefnyddir i gyfrifo 
newidiadau yng nghyllid grant bloc Llywodraeth Cymru mewn perthynas â threthi a 
gwariant (felly bydd unrhyw effeithiau o ganlyniad i wahaniaethau rhwng cyfraddau 
twf yn cael eu gwrthbwyso o fewn cyllid Llywodraeth Cymru). Bydd hyn yn digwydd 
hyd yn oed yn ystod y cyfnod trosiannol. 

33. Mae rhagor o fanylion yn Atodiad B am y rhyngweithio rhwng yr addasiadau hyn a 
refeniw trethi Llywodraeth Cymru (yn benodol, amseriad rhagolygon a chysoni â 
chanlyniadau gwirioneddol). 

 

                                            
6 https://www.gov.uk/government/statistics/disaggregation-of-hmrc-tax-receipts 
7 Mae rhagor o wybodaeth am ffyrdd o drin effeithiau ‘goferu’ eraill o benderfyniadau polisi yn ddiweddarach 
yn y cytundeb 
8 http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2016/12/161209-WGC-IFS-2nd-Report-Barnett-Squeezed.pdf 
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Effeithiau ‘goferu’ o benderfyniadau polisi 
34. Fel y mae’r crynodeb ym Mlwch 2 yn dangos ac fel yr amlinellir yn fwy manwl isod, 

mae’r adran hon yn trafod y ffyrdd o drin effeithiau goferu. 

Blwch 2: Crynodeb o’r ffyrdd o drin effeithiau goferu 
Y prif elfennau yw: 

• Effeithiau uniongyrchol – Rhoddir cyfrif am y rhain, un ai’n fecanyddol drwy’r 
addasiad i’r grant bloc neu ar wahân ar ôl eu canfod. 

• Effeithiau ar ymddygiad – Rhoddir cyfrif am y rhain mewn amgylchiadau 
eithriadol yn unig, lle mae’r effeithiau’n sylweddol a phrofadwy, a’r ddwy 
lywodraeth yn cytuno ei bod yn briodol gwneud hynny. 

• Effeithiau ail gylch – Ni roddir cyfrif am y rhain. 

35. Ceir effeithiau ‘goferu’ o bolisi pan fydd penderfyniad gan un llywodraeth yn effeithio ar 
dreth neu wariant un arall9. Mae tri phrif gategori: 

• Effeithiau uniongyrchol – y rhain yw’r effeithiau ariannol a fydd yn bodoli’n 
uniongyrchol ac yn fecanyddol o ganlyniad i benderfyniad polisi (cyn unrhyw newid 
cysylltiedig mewn ymddygiad). Er enghraifft, os bydd llywodraeth y DU yn 
cynyddu’r lwfans personol, yna bydd Llywodraeth Cymru yn cael llai o refeniw o 
gyfraddau treth incwm Cymreig. 

• Effeithiau ar ymddygiad – y rhain yw’r effeithiau ariannol o ganlyniad i newid yn 
ymddygiad pobl yn dilyn penderfyniad polisi. Er enghraifft, os bydd Llywodraeth 
Cymru yn gosod cyfradd treth incwm ychwanegol wahanol10, gallai hynny gymell 
pobl i symud ar draws y ffin gan greu effaith ar refeniw llywodraeth y DU. 

• Effeithiau ail gylch – y rhain yw’r effeithiau economaidd ehangach a all arwain yn 
fwy anuniongyrchol o benderfyniadau polisi. Er enghraifft, byddai newid mewn 
cyfraddau treth incwm yng Nghymru yn gallu effeithio ar weithgarwch economaidd 
ac felly ar y swm o TAW a godir ar gyfer llywodraeth y DU yng Nghymru. 

36. Gan gymryd y rhain yn eu tro, mae llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi cytuno 
y rhoddir cyfrif am bob effaith uniongyrchol. Fel yr eglurwyd yn yr adran ar gyllido’r 
grant bloc, y bydd y ffaith bod y model Cymaradwy yn cael ei gymhwyso at bob band 
treth incwm ar wahân yn sicrhau bod y ffordd o ddelio â phenderfyniadau polisi 
llywodraeth y DU ar dreth incwm (fel newidiadau yn y lwfans personol) yn gwbl 
fecanyddol.  

37. Mae llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru hefyd wedi cytuno y gellir rhoi cyfrif am 
effeithiau ar ymddygiad mewn amgylchiadau eithriadol, lle mae’r effeithiau’n 
sylweddol a phrofadwy, a’r ddwy lywodraeth yn cytuno ei bod yn briodol gwneud 
hynny.  

                                            
9 Sylwer nad yw hyn yn cynnwys penderfyniadau gan lywodraeth y DU sy’n effeithio ar gyllido’r grant bloc, 
gan mai hyn yw’r sail i Fformiwla Barnett (a threfniadau cysylltiedig ar gyfer datganoli trethi). 
10 Mae cyfraddau treth incwm Cymreig wedi’u cynllunio fel mai Llywodraeth Cymru fydd yn penderfynu a 
fydd cyfraddau treth incwm yng Nghymru yn wahanol i’r rhai yn Lloegr (gan mai cyfraddau’r DU sy’n cael eu 
talu gan drethdalwyr Seisnig a ‘chyfraddau’r DU llai 10c’ sy’n cael eu talu gan drethdalwyr Cymreig) 
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38. Yn olaf, cytunwyd na roddir cyfrif am effeithiau ail gylch oherwydd yr ansicrwydd 
mawr ynghylch achosiaeth a graddfa unrhyw effaith ariannol.  

39. Ar gyfer yr holl effeithiau goferu, bydd achosiaeth a graddfa’r effeithiau ariannol yn cael 
eu hasesu ar sail cyd-ddealltwriaeth o’r dystiolaeth. Rhaid i’r ddwy lywodraeth gytuno 
â’i gilydd ar unrhyw drosglwyddiad sy’n ymwneud ag effaith goferu. Os na cheir 
cydgytundeb, ni fydd trosglwyddiad yn digwydd. Bydd materion sy’n ymwneud ag 
effeithiau goferu yn cael eu trafod yn gyntaf gan swyddogion yn y ddwy lywodraeth. Os 
na fydd swyddogion yn gallu dod i gytundeb, bydd hyn yn cael ei drafod gan 
Weinidogion a fydd yng Nghyd-bwyllgor y Trysorlysoedd (Cymru). Gellir gofyn am farn 
cyrff annibynnol ar gyfer y trafodaethau hyn. Lle nad yw’r llywodraethau yn gallu dod i 
gytundeb ar lefel y swyddogion na’r Gweinidogion, gellir uwchgyfeirio anghydfod drwy’r 
sianeli arferol (gweler yr adran ddiweddarach ar ddatrys anghydfodau).  
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Benthyca cyfalaf 
40. Fel y mae’r crynodeb ym Mlwch 3 yn dangos ac fel yr amlinellir yn fwy manwl isod, 

mae’r adran hon yn trafod y newidiadau ym mhwerau benthyca cyfalaf Llywodraeth 
Cymru. 

Blwch 3: Crynodeb o’r newidiadau ym mhwerau benthyca cyfalaf Llywodraeth 
Cymru 
Y prif elfennau yw: 

• Bydd y cap cyffredinol ar fenthyca cyfalaf gan Lywodraeth Cymru yn codi i 
£1 biliwn 

• O Ebrill 2019 bydd terfyn benthyca cyfalaf blynyddol Llywodraeth Cymru yn 
cynyddu i £150 miliwn (15% o’r cap cyffredinol) 

 
41. Mae terfynau benthyca cyfalaf presennol Llywodraeth Cymru (sydd wedi’u nodi yn 

Neddf Cymru 2014) yn cael eu cynyddu.  
42. O dan Ddeddf Cymru 2014, gall Llywodraeth Cymru fenthyca hyd at £125 miliwn y 

flwyddyn o 2018-19 o fewn cap cyffredinol o £500 miliwn. O fewn y paramedrau hyn, 
gall Llywodraeth Cymru fenthyca at unrhyw ddiben o fewn ei chyfrifoldebau 
datganoledig. Yn ogystal â hyn, cytunodd llywodraeth y DU y bydd Llywodraeth Cymru 
yn cael benthyca symiau cyfyngedig cyn hynny (yn 2016-17 a 2017-18) i fwrw ymlaen 
â gwelliannau i’r M4. Bydd angen cael cydsyniad gan Drysorlys y DU i’r symiau a 
fenthycir yn gynnar fel hyn. 

43. Gall Llywodraeth Cymru fenthyca oddi wrth y Gronfa Benthyciadau Cenedlaethol (drwy 
Ysgrifennydd Gwladol Cymru) neu drwy fenthyciad masnachol (yn uniongyrchol oddi 
wrth fanc neu fenthyciwr arall). Yn dilyn gweithredu cyhoeddiad llywodraeth y DU ar 
Ddydd Gŵyl Dewi, bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn gallu dyroddi bondiau. Bydd 
benthyca ar gyfer gwariant cyfalaf mewn punnoedd Sterling. 

44. Mae’r llywodraethau wedi cytuno’n awr y bydd y terfyn statudol ar fenthyca ar gyfer 
gwariant cyfalaf yn cynyddu i £1 biliwn. Felly bydd llywodraeth y DU yn diwygio Bil 
Cymru yn unol â hynny. Bydd y terfyn blynyddol ar swm y benthyca ar gyfer gwariant 
cyfalaf yn cynyddu hefyd. Ochr yn ochr â chyflwyno cyfraddau treth incwm Cymreig, 
bydd y terfyn blynyddol yn cael ei osod ar 15% o’r cap cyffredinol ar fenthyca, sy’n 
cyfateb i £150 miliwn y flwyddyn. Nid oes unrhyw gyfyngiadau bellach ar y ffordd y gall 
Llywodraeth Cymru ddefnyddio ei phwerau benthyca i gyflawni ei chyfrifoldebau 
datganoledig. 

45. Bydd Llywodraeth Cymru yn hysbysu’r Trysorlys bob mis ynghylch benthyca cyfalaf 
arfaethedig, dyled sydd heb ei chasglu a’r proffil ad-dalu. Bydd y trefniadau ad-dalu yn 
parhau’n gyson â Deddf Cymru 2014. O dan y trefniadau hyn, 10 mlynedd fydd cyfnod 
arferol unrhyw fenthyciad, ond gellir newid hyn i adlewyrchu oes ddisgwyliedig yr 
asedau a brynir drwy’r benthyciad. 
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Offer rheoli cyllideb 
46. Fel y mae’r crynodeb ym Mlwch 4 yn dangos ac fel yr amlinellir yn fwy manwl isod, 

mae’r adran hon yn trafod y newidiadau yn offer rheoli cyllideb Llywodraeth Cymru. 

Blwch 4: Crynodeb o’r newidiadau yn offer rheoli cyllideb Llywodraeth Cymru 
Y prif elfennau yw: 

• Mae cronfa arian parod Llywodraeth Cymru a’i gallu i ddefnyddio’r cyfleuster 
Cyfnewid Cyllidebau yn cael eu cyfuno mewn Cronfa Cymru newydd o Ebrill 
2018 

• Ni fydd terfyn blynyddol ar gyfer taliadau i Gronfa Cymru 

• Gall Cronfa Cymru ddal hyd at £350 miliwn yn gyfanredol 
• Bydd terfyn tynnu i lawr blynyddol o £125 miliwn ar gyfer adnoddau a £50 

miliwn ar gyfer cyfalaf  
• Bydd pwerau Llywodraeth Cymru ar gyfer benthyca adnoddau yn aros fel y 

maent yn Neddf Cymru 2014 

 
47. Mae offer rheoli cyllideb Llywodraeth Cymru yn cael eu hymestyn a’u rhesymoli. Ar hyn 

o bryd maent yn cynnwys: 

• Benthyca adnoddau – gall Llywodraeth Cymru fenthyca hyd at £200 miliwn 
bob blwyddyn (o fewn cap cyffredinol o £500 miliwn) os yw refeniw o drethi’n is 
na’r rhagolygon. Rhaid ad-dalu o fewn pedair blynedd. 

• Cyfnewid cyllidebau – mae’r cyfleuster hwn yn galluogi Llywodraeth Cymru i 
ddwyn ymlaen hyd at 0.6% o’i chyllideb DEL adnoddau a 1.5% o’i chyllideb 
DEL cyfalaf i’r flwyddyn ariannol nesaf. 

• Cronfa arian parod – gall Llywodraeth Cymru gadw refeniw sydd dros ben 
mewn cronfa arian parod (ar ôl ad-dalu unrhyw symiau benthyca adnoddau), i’w 
dynnu i lawr yn ôl yr angen mewn blynyddoedd i ddod. Rhaid dal y gronfa o 
fewn llywodraeth y DU yn hytrach na chyda banc masnachol 

48. Mae’r ddwy lywodraeth wedi cytuno y bydd Cronfa Cymru newydd yn cymryd lle’r 
gronfa arian parod a’r defnydd o’r cyfleuster Cyfnewid Cyllidebau o Ebrill 2018. Drwy ei 
chyflwyno ar yr adeg hon bydd Llywodraeth Cymru yn gallu cadw unrhyw danwariant 
yn 2017-18 yn y Gronfa newydd i’w helpu i gyflwyno datganoli treth dir y dreth stamp 
a’r dreth dirlenwi a chyflwyno’r trethi olynol yng Nghymru - treth trafodiadau tir a threth 
gwarediadau tirlenwi, ill dau, ym mis Ebrill 2018. Bydd y Gronfa hefyd yn cynnwys 
£98.5 miliwn fel y cytunwyd o dan y trefniadau ar gyfer datganoli ariannol llawn ar gyfer 
ardrethi annomestig yng Nghymru.  

49. Bydd Cronfa Cymru yn cael ei dal o fewn llywodraeth y DU a bydd symiau adnoddau a 
chyfalaf yn cael eu cadw ar wahân. Gellir talu cyllid adnoddau (yn cynnwys y grant bloc 
adnoddau a derbyniadau treth) i’r gronfa adnoddau. Gellir tynnu arian i lawr o’r gronfa 
adnoddau i ariannu gwariant adnoddau neu gyfalaf. Gellir talu cyllid cyfalaf (yn 
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cynnwys y grant bloc cyfalaf a symiau benthyca cyfalaf) i’r gronfa cyfalaf. Gellir tynnu 
arian i lawr o’r gronfa cyfalaf i ariannu gwariant cyfalaf yn unig. 

50. Bydd cap cyfanredol o £350 miliwn ar Gronfa Cymru. Nid oes terfynau blynyddol ar 
daliadau i Gronfa Cymru. Y terfynau blynyddol ar dynnu arian i lawr fydd £125 miliwn ar 
gyfer adnoddau a £50 miliwn ar gyfer cyfalaf. Cytunir ar y trefniadau gweithredu manwl 
rhwng y llywodraethau. Yn unol â’r trefniadau presennol, gall Gweinidogion Cymru ofyn 
am hyblygrwydd ychwanegol gyda chydsyniad Gweinidogion y Trysorlys mewn 
amgylchiadau eithriadol. 

51. Mae’r llywodraethau wedi cytuno hefyd y bydd y pwerau benthyca adnoddau a nodwyd 
yn Neddf Cymru 2014 yn aros fel y maent gan eu bod eisoes yn adlewyrchu’r 
cyfnewidioldeb y disgwylir ei gael o ganlyniad i lawn weithredu pwerau trethu newydd 
Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cyfraddau treth incwm Cymreig. 
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Trefniadau gweithredu 
52. Er y bydd angen i’r ddwy lywodraeth benderfynu ar y trefniadau manwl ar gyfer 

llywodraethu a gweithredu, maent wedi dod i gytundeb lefel uchel mewn nifer o feysydd 
allweddol: 

• Llywodraethu – bydd y cyflawni ar y cytundeb hwn yn parhau i gael ei arolygu gan 
Gyd-bwyllgor y Trysorlysoedd (Cymru), a bydd y rhan fwyaf o’r trefniadau cyllido 
newydd yn cael eu gweithredu yn ystod 2017 er mwyn dechrau yn 2018-19. Bydd 
(Swyddogion) Cyd-bwyllgor y Trysorlysoedd (Cymru) yn arolygu’r gwaith ar lefel 
swyddogol. Cytunir ar Femoranda Cyd-ddealltwriaeth rhwng y cyrff a fydd yn 
cyflawni’r dyletswyddau sydd wedi’u hamlinellu yn y cytundeb hwn neu sy'n 
ymwneud â gweithredu’r pwerau treth newydd, ac yna bydd yn cael ei gyhoeddi. 

• Adrodd i Senedd y DU a Chynulliad Cenedlaethol Cymru – mae’r ddwy 
lywodraeth yn cydnabod bod atebolrwydd i Senedd y DU ac i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru yn hanfodol, ac yn croesawu craffu manwl ar y cytundeb hwn. 
Parheir i adrodd ar gynnydd ar gyflawni a gweithredu’r trefniadau cyllido i Senedd y 
DU ac i Gynulliad Cenedlaethol Cymru drwy adroddiadau blynyddol ar weithredu 
Deddf Cymru 2014.  

• Rhannu data a gwybodaeth – mae’r ddwy lywodraeth wedi cytuno ar amcan a 
rennir i sicrhau bod yr holl bartïon yn gallu cael y wybodaeth dechnegol, weithredol 
a pholisi sydd ei hangen (yn cynnwys data) i gyflawni eu dyletswyddau. Bydd y 
rhannu mor llawn ac agored â phosibl o dan y cyfyngiadau statudol, masnachol a 
chyfrinachedd. Yn benodol, bydd llywodraeth y DU yn darparu gwybodaeth ar y 
dechrau ynghylch treth incwm drwy’r Public Use Tape, ond bydd yn cydweithio â 
Llywodraeth Cymru (fel y mae’n gwneud â Llywodraeth yr Alban) i sicrhau ei bod yn 
gallu cael data a fydd yn ei helpu i ddatblygu polisi cadarn a llunio rhagolygon o 
ansawdd tebyg i’r rheini a lunnir gan y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol. Rhaid 
darparu data mewn da bryd ar gyfer llunio rhagolygon cyn cyhoeddi Cyllideb ddrafft 
Llywodraeth Cymru. Bydd yn ofynnol hefyd i lywodraeth y DU gael gweld 
gwybodaeth am y trethi sydd wedi’u datganoli’n llwyr er mwyn ymgymryd â 
gweithgareddau cydymffurfio ehangach. 

• Cyfrifoldebau rhag-weld – bydd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn parhau i 
lunio’r holl ragolygon economaidd a chyllidol ar gyfer y DU gyfan i lywodraeth y DU 
(sy’n cynnwys refeniw o drethi sydd wedi’u datganoli i Gymru). Bydd Llywodraeth 
Cymru yn gallu penderfynu a fydd yn defnyddio rhagolygon y Swyddfa Cyfrifoldeb 
Cyllidebol neu a fydd yn rhoi trefniadau annibynnol eraill ar waith ar gyfer llunio 
rhagolygon. Am gyfnod byr bydd Llywodraeth Cymru yn gallu llunio ei rhagolygon ei 
hun, wrth roi trefniadau ar waith ar gyfer llunio rhagolygon annibynnol. Byddai 
rhagolygon sydd wedi’u llunio gan Lywodraeth Cymru yn agored i graffu annibynnol. 
Bydd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol hefyd yn llunio’r holl ragolygon o drethi 
perthnasol llywodraeth y DU sydd eu hangen i weithredu’r model Cymaradwy ar 
gyfer treth dir y dreth stamp, y dreth dirlenwi a phob un o’r bandiau treth incwm.  

• Adroddiadau ariannol – gan adeiladu ar sail y trefniadau presennol ar gyfer 
adrodd, bydd Llywodraeth Cymru yn darparu gwybodaeth ariannol yn rheolaidd i 
lywodraeth y DU, y Swyddfa Ystadegau Gwladol a’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol 
yn amlinellu ei chynlluniau ar gyfer trethi, benthyca a gwariant. Bydd hyn yn 
cynnwys benthyca cyfalaf arfaethedig ar gyfer holl gyfnod yr Adolygiad o Wariant 
(wedi’i ddiweddaru cyn pob blwyddyn ariannol), yr arian y bwriedir ei dynnu i lawr o 
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Gronfa Cymru cyn pob blwyddyn ariannol, data misol am gyllido/gwariant o fewn y 
flwyddyn a rhagolygon trethi pum mlynedd.  

• Costau gweithredu a rhedeg – fel y nodwyd yn y Datganiad o Bolisi Cyllido, bydd 
Llywodraeth Cymru yn cwrdd â’r holl gostau net o ddatganoli gan gynnwys 
gweithredu a rhedeg cyfraddau treth incwm Cymreig. 

• Adolygu cyfnodol – mae’r ddwy lywodraeth wedi cytuno, er bod disgwyl i’r 
cytundeb weithredu heb ei ailnegodi’n rheolaidd, y dylai gael ei adolygu’n gyfnodol. 
Cynhelir yr adolygiad cyntaf cyn diwedd y cyfnod trosiannol ar gyfer cyllido’r grant 
bloc, a gall gynnwys mewnbwn gan gyrff annibynnol. Gall y naill lywodraeth neu’r 
llall wneud cais am adolygiad, ond ni fwriedir y bydd y trefniadau hyn yn cael eu 
hadolygu yn amlach nag unwaith yn ystod tymor Cynulliad neu Seneddol. 

• Datrys anghydfodau – mae’r broses datrys anghydfodau a amlinellir yma yn 
gymwys i’r holl anghydfodau sy’n ymwneud â chyflawni neu weithredu’r cytundeb 
hwn. Bydd yr anghydfodau hyn yn cael eu hystyried yn gyntaf gan swyddogion, ar 
lefel gweithio ar y dechrau ac wedyn gan (Swyddogion) Cyd-bwyllgor y 
Trysorlysoedd (Cymru). Os na fydd swyddogion yn gallu dod i gytundeb, yna bydd 
hyn yn cael ei ystyried gan Weinidogion yng Nghyd-bwyllgor y Trysorlysoedd 
(Cymru). Gellir gofyn am farn cyrff annibynnol ar unrhyw adeg yn ystod 
trafodaethau. Os bydd Gweinidogion yn methu â dod i gytundeb, bydd yr anghydfod 
yn pallu – ni fyddai canlyniad penodol i’r anghydfod felly ni fyddai trosglwyddiad 
cyllidol yn digwydd rhwng y llywodraethau. Os bydd y naill lywodraeth neu’r llall yn 
dymuno parhau â’r anghydfod, bydd prosesau a ddisgrifiwyd yn y Memorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth rhwng llywodraeth y DU a’r gweinyddiaethau datganoledig yn 
sail ar gyfer hynny. 

53. Cwblheir yr holl drefniadau gweithredu sy’n weddill cyn gweithredu’r cytundeb. 
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Atodiad A – Methodoleg cyllido cymharol 
Mae’r atodiad hwn yn rhoi crynodeb o’r fethodoleg a gytunwyd ar gyfer cyllido cymharol.  
Ei phwrpas yw cymharu’r cyllido y pen yng ngrant bloc Llywodraeth Cymru â’r cyllido y pen 
cyfatebol gan lywodraeth y DU yn Lloegr (cyllido gan lywodraeth y DU ar gyfer Lloegr 
mewn meysydd sydd wedi’u datganoli i Gymru).  
Defnyddir y fethodoleg hon ym mhob Adolygiad o Wariant i bennu pa bryd y bydd y cyllido 
y pen cymharol ym mloc grant Llywodraeth Cymru yn cyrraedd 115% o’r cyllido y pen 
cymaradwy gan lywodraeth y DU yn Lloegr, pan fydd y ffactor seiliedig ar anghenion o 
115% yn cymryd lle’r ffactor trosiannol o 105%. Yn benodol, bydd y newid yn digwydd o’r 
flwyddyn gyntaf lle mae’r amcanestyniad o gyllid cymharol Llywodraeth Cymru yn 115.0% 
i’r 0.1% agosaf (yn is na 115.05%). Gellir gofyn am fewnbwn gan gyrff annibynnol i ategu’r 
broses hon. 
Mae’r fethodoleg a gytunwyd yn cynnwys pedwar cam: 
1) Mae cyllid Llywodraeth Cymru yn cael ei seilio ar gyfanswm DEL cyn gwneud 

unrhyw addasiadau ar gyfer datganoli trethi. 
2) Cyfrifir cyllid cyfatebol llywodraeth y DU ar gyfer Lloegr drwy luosi cyfanswm DEL 

pob adran â’r ffactor cymharedd yn Fformiwla Barnett11 (lle mae’r ffactor cymharedd yn 
adlewyrchu’r gyfran o wariant pob adran mewn meysydd sydd wedi’u datganoli i 
Gymru). 

3) Gwneir addasiad i’r ddau uchod i ddelio â’r ffordd unigryw o drin ardrethi annomestig 
(sydd wedi’i hegluro isod). 

4) Defnyddir prif amcanestyniadau poblogaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol i 
gyfrifo’r cyllido y pen. 

Mae angen gwneud addasiad mewn perthynas ag ardrethi annomestig er mwyn cymharu 
cyllid cymharol Llywodraeth Cymru â’r amrediad sydd wedi’i argymell gan Gomisiwn 
Holtham, a oedd wedi ystyried y sefyllfa cyn datganoli trethi. Er ein bod yn gallu defnyddio 
cyfanswm DEL Llywodraeth Cymru cyn addasiadau i’r grant bloc i ddelio â treth dir y dreth 
stamp, y dreth dirlenwi a chyfraddau treth incwm Cymreig, mae angen defnyddio dull 
gwahanol i ddelio â datganoli ardrethi annomestig gan fod hyn yn cael ei drin mewn ffordd 
unigryw yn y grant bloc seiliedig ar Fformiwla Barnett.  
Yr ateb a gytunwyd yw adio ardrethi annomestig at y cyfansymiau cyllid a gyfrifir yng 
nghamau un a dau uchod. Er mwyn dileu’r effeithiau o wahaniaethau o ran polisi, 
rhagdybir y bydd y refeniw o Ardrethi Annomestig yng Nghymru wedi tyfu ar yr un gyfradd 
y pen ag yn Lloegr yn absenoldeb datganoli. H.y. yn ogystal â defnyddio refeniw ardrethi 
annomestig Lloegr, defnyddir y twf yn y refeniw hwn i gyfrifo’r rhifau priodol ar gyfer 
ardrethi annomestig Cymru.  
 

                                            
11 Y ffactorau cymharedd a ddefnyddir yw’r rheini yn y Datganiad o Bolisi Cyllido diweddaraf oni bai fod 
newidiadau o ran peirianwaith llywodraeth neu newidiadau eraill sydd heb eu cynnwys yn y ffactorau hynny. 
Bydd angen cael cytundeb gan y ddwy lywodraeth i ddiwygiadau i ffactorau cymharedd ar gyfer mesur 
cyllido cymharol.  
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Atodiad B – Manylion ychwanegol am weithredu’r addasiadau i’r grant bloc ar gyfer 
trethi  
Mae’r atodiad hwn yn egluro ar gyfer pob treth: 

• Sut y bydd yr addasiadau cychwynnol i linell sylfaen y grant bloc yn cael eu cyfrifo 

• Pa bryd y bydd rhagolygon o drethi cyfatebol llywodraeth y DU yn cael eu gwneud 
cyn dechrau pob blwyddyn ariannol ac a fyddant yn cael eu diweddaru o fewn y 
flwyddyn 

• Pa bryd y bydd y rhagolygon hyn yn cael eu cysoni â’r alldro  
 
Treth dir y dreth stamp 

• Addasu’r llinell sylfaen – Defnyddir rhagolygon y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol 
yn hydref 2017 o dderbyniadau yng Nghymru yn 2017-18 i gyfrifo llinell sylfaen dros 
dro ar gyfer yr addasiad. Bydd hon yn cael ei diweddaru gan ddefnyddio 
derbyniadau gwirioneddol yng Nghymru yn 2017-18 yng nghyhoeddiad swyddogol 
Cyllid a Thollau EM ar ystadegau trethi stamp12. Defnyddir y model Cymaradwy i 
bennu didyniadau ar gyfer 2018-19 ac wedyn.  

• Rhagolygon – Bydd y model Cymaradwy yn defnyddio rhagolygon o dreth dir treth 
stamp llywodraeth y DU hyd at yr hydref cyn dechrau pob blwyddyn ariannol 
benodol. Bydd diweddariad pellach o fewn y flwyddyn sy’n defnyddio rhagolygon yr 
hydref er mwyn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cael ei chysgodi rhag effeithiau 
economaidd ledled y DU13.  

• Cysoni – Bydd y rhagolygon yn cael eu cysoni â’r alldro pan fydd y data hyn ar gael 
tua chwe mis ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol. Bydd y canlyniad o’r cysoni hwn yn 
cael ei gymhwyso at gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol ddilynol.  

Y dreth dirlenwi 

• Addasu’r llinell sylfaen – Defnyddir rhagolygon y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol 
yn hydref 2017 o dderbyniadau yng Nghymru yn 2017-18 i gyfrifo llinell sylfaen dros 
dro ar gyfer yr addasiad. Bydd hon yn cael ei diweddaru gan ddefnyddio 
amcangyfrif o’r derbyniadau alldro yng Nghymru ar sail ystadegau swyddogol. 
Defnyddir y model Cymaradwy i bennu didyniadau ar gyfer 2018-19 ac wedyn.  

• Rhagolygon – Bydd y model Cymaradwy yn defnyddio rhagolygon o dreth dirlenwi 
llywodraeth y DU hyd at yr hydref cyn dechrau pob blwyddyn ariannol benodol. 
Bydd diweddariad pellach o fewn y flwyddyn sy’n defnyddio rhagolygon yr hydref er 
mwyn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cael ei chysgodi rhag effeithiau 
economaidd ledled y DU13. 

• Cysoni – Bydd y rhagolygon yn cael eu cysoni â’r alldro pan fydd y data hyn ar gael 
tua 6 mis ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol. Bydd y canlyniad o’r cysoni hwn yn cael 
ei gymhwyso at gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol ddilynol.  

Cyfraddau treth incwm Cymreig 

                                            
12 https://www.gov.uk/government/collections/stamp-duties-statistics 
13 Os ceir newidiadau ym mholisi treth llywodraeth y DU o fewn y flwyddyn, bydd Llywodraeth Cymru yn cael 
dewis gohirio effaith yr addasiad i’r grant bloc tan y cysoni terfynol pan fydd y data alldro ar gael.  
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• Addasu’r llinell sylfaen – Os bydd Llywodraeth Cymru yn gosod pob un o’r 
cyfraddau Cymreig ar 10% yn 2019-20 (y dyddiad cyflwyno cynharaf posibl, yn 
amodol ar y droi Bil Cymru’n ddeddf a Llywodraeth Cymru yn amlinellu ei bwriad i 
gyflwyno cyfraddau treth incwm Cymreig i Gynulliad Cenedlaethol Cymru) yna bydd 
yr addasiad i’r llinell sylfaen yn cyfateb i’r derbyniadau a gaiff eu casglu yn y 
flwyddyn honno. Os bydd Llywodraeth Cymru yn gosod cyfraddau gwahanol, yna 
bydd yr addasiad i’r llinell sylfaen yn cyfateb i amcangyfrif o’r hyn a fyddai wedi cael 
ei godi ar 10%. Yn y naill senario neu’r llall, defnyddir rhagolygon y Swyddfa 
Cyfrifoldeb Cyllidebol dros dro a bydd yn cael ei diweddaru pan fydd data am y 
derbyniadau gwirioneddol ar gael yn haf 2021. Defnyddir o model Cymaradwy 
wedyn i bennu didyniadau pellach ar gyfer 2020-21 ac wedyn. 

• Rhagolygon – Bydd y model Cymaradwy yn defnyddio rhagolygon o dreth incwm 
llywodraeth y DU hyd at yr hydref cyn dechrau pob blwyddyn ariannol benodol. 
Bydd llywodraeth y DU hefyd yn trosglwyddo refeniw treth incwm Llywodraeth 
Cymru ar sail rhagolygon annibynnol Cymreig, neu ar sail rhagolygon yr hydref y 
Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol nes bydd trefniadau ar waith ar gyfer llunio 
rhagolygon annibynnol Cymreig. Gan na fydd Llywodraeth Cymru felly yn dal 
unrhyw risg o fewn y flwyddyn, ni fydd diweddariad o fewn y flwyddyn. 

• Cysoni – Bydd y rhagolygon yn cael eu cysoni â’r alldro pan fydd y data hyn ar gael 
tua 15 mis ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol. Bydd y canlyniad o’r cysoni hwn yn 
cael ei gymhwyso at gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol ddilynol.  
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INTRODUCTION 

1. The Welsh Local Government Association (WLGA) represents the 22 local authorities in 

Wales. The three fire and rescue authorities and the three national park authorities are 

associate members.   

 

2. It seeks to provide representation to local authorities within an emerging policy 

framework that satisfies the key priorities of our members and delivers a broad range 

of services that add value to Welsh Local Government and the communities they 

serve. 

 

3. The WLGA welcomes the opportunity to comment on this consultation by the Finance 

Committee on the Landfill Tax Disposal (Wales) Bill. 

 

4. Comments on the items for discussion listed in the terms of reference are provided 

below. 

 

General principles of the Bill and the need for legislation 

 
5. The WLGA supports the principles of the Bill and agrees there is a need for such 

legislation. Given that current Landfill Tax will be dis-applied in Wales from April 2018, 

the absence of such a tax could undermine the work undertaken to date to encourage 

more sustainable forms of waste treatment. Also, whilst there inevitably will be a 

downward trend in terms of tax yield as landfill tonnages continue to decrease, the tax 

income will still make a contribution towards the costs of public services. Since the 

Welsh Government’s block grant will be reduced to reflect devolution of the tax, it is 

important that this potential income is not lost at a time when public services are 

under severe financial pressure. 

 

Potential barriers to implementation of these provisions 

 

6. The extensive documentation demonstrates that the provisions in the Bill have been 

considered and planned in-depth. Many of the potential barriers (e.g. relating to non-

compliance, avoidance/evasion, public opposition) have been considered and 

addressed by measures already taken and/or included in the Bill (e.g. extensive 

consultation on the proposals, use of penalties, identification of cases where 

exemptions and relief are appropriate). The fact that the tax is in large part a 

continuation of a previous tax, as opposed to the introduction of a new one, should 
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also help to achieve a smooth roll out.   

 

Unintended consequences 

 

7. The provisions in Part 4 regarding the imposition of tax on unauthorised disposals are 

welcome but, as the Explanatory Memorandum make clear, the “provisions 

complement the existing environmental law and enforcement regime, they are not a 

substitute for it” (page 28). There is a risk that public expectations will be raised in 

relation to the impact the tax will have on fly-tipping. To have a deterrent effect there 

would need to be some high profile instances of offenders being identified and 

subjected to the tax. However, identification requires a commitment of resources to 

surveillance and examination of unauthorised disposals. Whilst this may be cost 

effective where large scale tipping is occurring it is harder to justify for minor 

instances. This could encourage fly tippers to seek to minimise their risk of being 

subjected to the tax by depositing in small quantities but in multiple locations, putting 

additional pressures and clean-up costs on local authorities1. 

 

Financial implications 

 

8. The Regulatory Impact Assessment identifies that funding has been allocated to NRW 

to carry out delegated compliance and enforcement functions. This has been included 

in the operating cost figures.  

 

9. Whilst the WRA is not formally delegating functions to local authorities in the same 

way there could be cost implications for them. The new Act could result in pressure 

from residents for local authorities to investigate the small scale instances of 

unauthorised disposals for which they, rather than NRW, are responsible. Should there 

be an increase in small scale tipping to minimise the risk of becoming liable for tax (as 

suggested in para. 7 above) this would create additional resource pressures on local 

authorities at a time when environmental services are already struggling to cope with 

reducing budgets. 

 

10. Whilst this is hard to quantify as the scale of any such impact is impossible to gauge 

at this stage, it is an issue that should be monitored once the Act is implemented. It 

could require, in future, that some funding is made available to local authorities to 

                                                        
1 Fly tipping is a criminal activity and offenders already risking being fined (up to £50,000 in a magistrates’ 
court or an unlimited fine in Crown Court) or imprisoned (for 1 or 5 years). The additional threat of having to 
pay tax may not, therefore, have a major impact on behaviour. 

Tudalen y pecyn 61



Landfill Disposals Tax (Wales) Bill 
Welsh Local Government Association – 11th January 2017 

 

 

4 

support their enforcement activity. 

 

Powers to make subordinate legislation 

 

11. The proposals in relation to powers to make subordinate legislation provide flexibility 

to respond to experience and to changing circumstances. Individually each of them is 

understandable. It should be noted, though, that these powers are open-ended and, 

collectively, they give Welsh Ministers the ability to change the nature of the legislation 

substantially. Some of the changes could have major implications for local authorities 

(and other interested parties) – e.g. powers to change discount in relation to water 

content; relief in relation to dredging. Whilst the affirmative procedure has been 

prescribed in most cases to approve any such changes, consultation with stakeholders 

before exercising these powers should also be a requirement. 

 

Whether the principles for devolved taxes have been followed 

 

12. LDT rates will not be announced by the Welsh Government until autumn 2017, in 

readiness for implementation in April 2018. However, in the Explanatory Memorandum 

Welsh Government acknowledges the need for consistency. It would be unfair to 

businesses if there were to be sudden and significant differences between the tax 

rates between Wales and England. Extending the tax to unauthorised disposals also 

helps to ‘level the playing field’ for those who comply with the tax obligation and those 

who seek to avoid it. 

 

13. There is also evidence of effort being made to simplify arrangements under the new 

tax, with clarification in areas such as the weighing of materials, the availability of 

exemptions and reliefs, application of a water discount and the ability to operate non-

disposal areas within landfill sites.  The Explanatory Memorandum is very helpful in 

setting out these matters.  

 

14. The Landfill Tax forms an important part of wider efforts to move towards zero waste 

and to develop a circular economy. The latter has the potential to support sustainable 

forms of growth and jobs.  

 

15. Therefore, the principles do appear to have informed the development of the tax. On 

the issue of stability and certainty a key consideration is the extent to which the 

subordinate powers will be used. As noted in para 12 above, these powers provide the 

opportunity for Welsh Ministers to revise elements of the legislation in substantial 
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ways. Clearly, were they to be used to any great extent they could destabilise 

arrangements and create uncertainty. Whilst some change may well be needed, to 

deal with issues that arise and with change over time, these should be kept to a 

minimum. 

 

Definition of a ‘taxable disposal’ and ‘qualifying materials’ 

 

16. The four conditions that have to be met in order for a disposal to be taxable are clear. 

There are also specified landfill site activities that are to be treated as taxable 

disposals whether or not the conditions are met.  

 

17. The materials involved in some, at least, of these landfill activities should continue to 

be subject to the lower rate of tax. They provide important on-site benefits (e.g. bund 

formation; temporary road) representing a form of reuse. As the qualifying materials 

are to be listed in regulations, though, it is not possible to say at this stage what they 

will be. It is therefore difficult to comment on the definition of qualifying materials as 

they are, in effect, still to be defined. 

 

How the tax will be calculated?  

 

18. As above, until the regulations are produced it is difficult to comment on how the tax 

will be calculated.  14(7) of the Bill (page 7) states that the regulations “may prescribe 

different rates for different descriptions of material”. Whilst the presumption is that 

there will be one higher rate and one lower rate the potential is there to specify 

multiple rates, which would be more complex.  

 

19.  14(5) (on page 7 of the Bill) refers to: “The amount of tax chargeable on a disposal of 

that description” (emphasis added). ‘That description’ appears to relate to 14(4) (i.e. 

qualifying materials or a qualifying mixture of materials) but this could perhaps be 

clarified. 

 

20. The provisions regarding calculation of the taxable weight (via weighbridges wherever 

possible) and water discount (encouraging landfill operators, where relevant, to have 

appropriate contract terms and processes in place with customers) are sensible. 

 

Implementation of tax rates and flexibility to deal with change 

 

21. The Explanatory Memorandum explains that tax rates for LDT will be set in secondary 

legislation and that a separate impact assessment will need to be completed. With 
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regards to the flexibility to change, the powers to make subordinate /secondary 

legislation provide scope to make a wide range of changes to rates. Clearly, it will be 

important for Welsh Ministers to be able to vary rates should these be changed 

elsewhere in the UK, not least to avoid potential ‘waste tourism’.  

 

22. Paragraph 3.54 of the Explanatory memorandum states: “In exercising their powers to 

set LDT rates, the Welsh Ministers will be able to set different standard or lower rates 

for different descriptions of materials. This further flexibility will allow the Welsh 

Ministers to accommodate future circumstances and policy changes” (p.20). Again, 

any use of this flexibility to introduce multiple rates would be likely to complicate 

arrangements and could encourage cross border movements of waste. 

 

Proposed exemptions and reliefs 

 

23. The proposed exemptions and reliefs – and their general consistency with the rest of 

the UK – are all sensible. The fact that they would not apply to unauthorised disposals 

makes is supported.  

 

Inclusion of unauthorised disposals 

 

24. WLGA welcomes the inclusion of unauthorised disposals at places other than 

authorised landfill sites. Whether the threat of being taxed will change behaviour is 

debatable, especially as there is already the possibility of being fined or imprisoned2.  

 

25. Their inclusion does, though, raise issues of enforcement. Whereas resources are 

being made available to NRW to assist them with compliance and enforcement activity 

no such provision is being made for local authorities, who deal with the smaller scale 

instances of fly tipping. This is an area that will need to be kept under review.  

 

Inspection of premises to ascertain liability and sharing of information between, 
WRA, NRW and local authorities 

 

26. Section 59 of the Bill will allow local authorities and NRW to pass information to the 

WRA for use in a tax investigation or enforcement action. This is likely to be primarily 

related to unauthorised disposals. In cases where it proves possible to identify persons 

responsible for the disposals inspection of premises could be a contentious issue 

                                                        
2 See Footnote 1 on page 3.  
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requiring a multi-agency approach. The requirement to obtain prior consent “from the 

relevant person or authorisation from the Tax Tribunal” (page 95 of the Explanatory 

Memorandum) is likely to build in delays which would reduce the likelihood of being 

able to access relevant material that would assist in any enquiry. 

 

Duties and penalties 

 

27. The UK approach to the payment of tax has been broadly replicated so should be 

familiar to the relatively small number of those who will be required to make payments 

(principally the landfill operators). 

 

28. The actual amounts of the various penalties proposed are stated in the Bill. These will 

obviously be subject to inflation, reducing their impact over time. However, the Bill 

does include powers for these to be changed using secondary/subordinate legislation. 

 

Treatment of companies, partnerships and unincorporated bodies 

 

29. No comment. 

 

Landfill Communities Scheme  

 

30. Given that revenue generated by the LDT is expected to reduce gradually over time as 

landfill tonnages continue to decline, the administration costs of a scheme based on 

tax credits would become increasingly disproportionate. In WLGA’s submission during 

the consultation in May 2015 we suggested that any funding should be used to 

support waste awareness activity, helping in the wider effort to encourage households 

to take part in efforts to reduce waste and recycle as much as possible of the waste 

they do create.  

 

31. As a decision has been taken to operate a scheme, developing it outside of the Bill is a 

sensible way forward and will hopefully enable it to be kept as simple and flexible as 

possible. Consideration could be given to making the scheme available to communities 

that have suffered from repeated instances of unauthorised tipping if tax is 

successfully charged. 
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For further information, please contact: 
 
Tim Peppin, Director of Regeneration and Sustainable Development 

Tim.peppin@wlga.gov.uk  
 
Welsh Local Government Association 
Local Government House 
Drake Walk 
Cardiff 
CF10 4LG 
 
Tel: 029 2046 8669 
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