
Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau 
Amrywiol) (Rhif 2) (Diwygio) (Cymru) 2021 

Pwynt Craffu Technegol: 

Effaith Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) (Rhif 2) 
(Diwygio) (Cymru) 2021 yw diwygio Rheoliadau Ardrethu Annomestig 
(Darpariaethau Amrywiol) (Rhif 2) 1989 drwy fewnosod rheoliadau 2(1H) a (2H) 
er mwyn rhagnodi’r cyfraddau datgyfalafu ar gyfer hereditamentau penodol yng 
Nghymru ar gyfer rhestrau ardrethu annomestig a gaiff eu llunio ar 1 Ebrill 2023 
neu ar ôl hynny.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried sylwadau’r Pwyllgor ac mae’n cytuno 
mai effaith adran 54A o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 (fel y’i diwygiwyd) 
(‘Deddf 1988’) yw bod rhaid i restrau ardrethu annomestig (a bennir yn 
adrannau 41 a 52 o’r Ddeddf honno) gael eu llunio yng Nghymru ar 1 Ebrill 
2017, ar 1 Ebrill 2023 ac ar 1 Ebrill ym mhob pumed flwyddyn ar ôl hynny.   

Mewnosodwyd rheoliadau 2(1G) a 2(2G) o Reoliadau Ardrethu Annomestig 
(Darpariaethau Amrywiol) (Rhif 2) 1989 gan offeryn statudol (2019/1477) yn 
2019 gan ragweld y byddai Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau) 2019 
Llywodraeth y DU yn cael y Cydsyniad Brenhinol, gan ddarparu mai 1 Ebrill 
2021 fyddai’r dyddiad ar gyfer llunio’r rhestr ardrethu nesaf yng Nghymru. Ni 
chafodd y Bil hwnnw ei ddeddfu, fodd bynnag. Cafodd y Bil ei ollwng a 
chyflwynwyd Bil dilynol, a chafodd Deddf Rhestrau Ardrethu Annomestig 2021 
y Cydsyniad Brenhinol ar 15 Mawrth 2021, gan ddiwygio adrannau 54A(4)(b) a 
(5)(b) o Ddeddf 1988 i ddarparu bod y rhestrau ardrethu nesaf i’w llunio ar 1 
Ebrill 2023. 

Mae’r dull drafftio a ddefnyddiwyd yn yr offeryn hwn yn gyson â’r dull a 
ddefnyddiwyd wrth wneud diwygiadau blaenorol i offeryn 1989. Effaith 
gyfreithiol y diwygiadau i offeryn 1989 yw y bydd y cyfraddau a ragnodwyd ar 
gyfer rhestr ardrethu a luniwyd ar 1 Ebrill 2017 yn parhau i gael effaith hyd nes 
y caiff rhestr ardrethu ei llunio ar 1 Ebrill 2023 neu ar ôl hynny.  

 

 


