
 

 

 

 

 

 

Diben 

1. Mae'r papur yn nodi cylch gorchwyl a chyfrifoldebau'r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai. 

Argymhelliad 

2. Gwahoddir y Pwyllgor i nodi ei gylch gorchwyl. 

Cefndir 

3. Mae rheolau a gweithdrefnau'r Senedd wedi'u nodi yn y Rheolau Sefydlog. Mae Rheol 

Sefydlog 16.1 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Senedd sefydlu pwyllgorau a chanddynt bŵer yn eu 

cylchoedd gorchwyl i: 

“(i) archwilio gwariant, trefniadau cyllido, gweinyddiaeth a pholisi’r 

llywodraeth a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi; 

(ii) archwilio deddfwriaeth; 

(iii) ymgymryd â swyddogaethau eraill a bennir yn y Rheolau Sefydlog; a 

(iv) ystyried unrhyw fater sy’n effeithio ar Gymru.” 

4. Drwy wneud hyn, mae'n rhaid i'r Pwyllgor Busnes sicrhau bod pob un o feysydd 

cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru a'r cyrff cyhoeddus cysylltiedig, ynghyd â phob mater sy’n 

ymwneud â chymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a swyddogaethau Gweinidogion Cymru a’r 

Cwnsler Cyffredinol, yn destun gwaith craffu gan bwyllgorau. 

Cylch gorchwyl y Pwyllgor 

5. Cylch gorchwyl y Pwyllgor hwn, fel y cytunodd y Senedd arno ar 23 Mehefin 2021, yw: 

Senedd Cymru 

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai
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 “archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif trwy graffu ar ei 

materion o ran gwariant, gweinyddiaeth a pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a 

ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): llywodraeth leol , cymunedau, a 

thai” 

Yn ei adroddiad ar deitl a chylchoedd gorchwyl pwyllgorau, dywedodd y Pwyllgor Busnes ei fod 

wedi penderfynu gwneud cylchoedd gorchwyl yn “eang” ac na fyddai’n “darparu rhestr o 

bynciau ynghlwm wrth bob pwyllgor.”  Fodd bynnag, i helpu’r Pwyllgor i ddeall y cylch gorchwyl, 

mae rhestr ddangosol o gyfrifoldebau gweinidogol sydd hefyd yn berthnasol i’r cylch gorchwyl 

wedi’i chynnwys yn Atodiad 1. 
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Atodiad 1 – Cyfrifoldebau gweinidogol sy’n berthnasol i  gylch 

gorchwyl y Pwyllgor 

Y Gweinidog Newid Hinsawdd 

▪ Gweithgareddau awdurdodau lleol a chymdeithasau tai mewn perthynas â thai, gan 

gynnwys rheoli tai a dyrannu tai cymdeithasol a fforddiadwy 

▪ Y cyflenwad o dai ar gyfer y farchnad, a thai cymdeithasol a fforddiadwy, ac 

ansawdd y tai hynny 

▪  Ail gartrefi 

▪ Digartrefedd a chyngor ynghylch tai 

▪ Materion yn ymwneud â thai a ddarperir gan y sector rhentu preifat, gan gynnwys 

rheoleiddio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig 

▪ Cymhorthion ac addasiadau, gan gynnwys Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl a Grantiau 

Addasiadau Ffisegol 

▪ Darparu cymorth cysylltiedig â thai (ond nid talu Budd-dal Tai) 

▪ Rheoleiddio tenantiaethau masnachol a gaiff eu gosod gan awdurdodau lleol 

Y Pwyllgor Cyllid a Llywodraeth Leol 

▪ Diwygio awdurdodau lleol yn strwythurol, yn ddemocrataidd, yn ariannol ac yn 

gyfansoddiadol gan gynnwys cydgysylltu cynlluniau cydweithredu rhanbarthol 

▪ Cyngor Partneriaeth Llywodraeth Leol. 

▪  Perfformiad Llywodraeth Leol, materion llywodraethu a chyfansoddiadol, trefniadau 

craffu, cabinetau, meiri etholedig, rôl cynghorwyr, eu hamrywiaeth, eu hymddygiad 

a'u tâl. 

▪ Trefniadau etholiadol Llywodraeth Leol, noddi Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth 

Leol Cymru ac amseriad etholiadau Awdurdodau Lleol 

▪ Polisi cyllid Llywodraeth Leol gan gynnwys diwygio ariannol 
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▪ Cyllid sydd heb ei neilltuo ar gyfer awdurdodau lleol a Chomisiynwyr Heddlu a 

Throseddu drwy gyfrwng setliadau refeniw a setliadau cyfalaf Llywodraeth Leol. 

▪ Llywodraethu ariannol, cyllido a chyfrifyddu’n ymwneud â Llywodraeth Leol 

▪ Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 

▪ Llyfrgelloedd cyhoeddus  

▪ Gwasanaethau archif lleol 

▪  Materion gweithlu Llywodraethau Lleol 

▪ Academi Wales 

▪ Goruchwylio gwaith archwilio, arolygu a rheoleiddio fel y maent yn ymwneud â 

gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys trefniadaeth Arolygiaeth Iechyd Cymru ac 

Arolygiaeth Gofal Cymru. 


