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Annwyl Llŷr 

Diolch ichi am eich llythyr 21 Medi ynghylch Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) (y 
Bil) a chostau a manteision posibl Cyd-bwyllgorau Corfforedig. 

Yn fy llythyr 27 Gorffennaf nodais y byddai'r adroddiad a rennais gyda'r Pwyllgor Cyllid yn 
llywio datblygu Asesiad Effaith Rheoleiddiol (RIA) a fyddai'n cyd-fynd ag unrhyw reoliadau 
olynol yn sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig.   

Rydym wrthi'n paratoi rheoliadau drafft i sefydlu'r Cyd-bwyllgorau Corfforedig cyntaf yng 
Nghymru ac, yn ddarostyngedig i hynt y Bil yn y Senedd, byddwn yn ymgynghori ar y rhain 
cyn gynted â phosibl. Fel rhan o hyn rydym yn paratoi RIA manwl i asesu costau a manteision 
posibl sefydlu'r Cyd-bwyllgorau Corfforedig hyn.  

Rwyf yn credu ei bod yn fwy priodol cynnwys y costau a manteision yn yr RIA sy'n ategu'r 
rheoliadau hyn yn hytrach na'r Bil ei hun gan mai'r rheoliadau a fydd yn darparu'r manylion 
am sut y bydd pob Cyd-bwyllgor Corfforedig yn edrych ac a fydd yn sail i'r RIA wneud 
rhagdybiaethau cytbwys priodol. Nid yw'r Bil ond yn darparu'r fframwaith ar gyfer gwneud 
rheoliadau o'r fath.  

Byddwn yn falch o rannu copi o'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y rheoliadau gyda'r 
Pwyllgor Cyllid cyn gynted ag y byddaf yn gallu.  
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