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Annwyl Peredur  

Adolygiad Annibynnol o’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi 

Diolch am eich ymateb i gwmpas arfaethedig yr adolygiad annibynnol o’r Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi. 

Rwy’n gwerthfawrogi bod y Pwyllgor wedi treulio amser yn ystyried hyn. Rwy’n falch eich 
bod yn cytuno â’r tair thema gyffredinol sy’n ymwneud â refeniw a threthi, newid ymddygiad 
ac effeithiau amgylcheddol. 

Treth Gwarediadau Anawdurdodedig: Mae peth cwmpas ar gyfer archwilio sut y gellir 
defnyddio dylanwad ymddygiadol y dreth i leihau lefelau troseddau gwastraff yn y sector, 
gan helpu i sicrhau cydraddoldeb ar gyfer busnesau gwastraff dilys. 

Prif bwrpas darpariaethau gwaredu anawdurdodedig yw atal efadu trethi ond maent hefyd 
yn ceisio darbwyllo pobl i beidio â chael eu temtio i anwybyddu eu hymrwymiadau 
amgylcheddol. 

Mae Awdurdod Cyllid Cymru ar fin lansio’r prawf byw cyntaf o’i bwerau i godi trethi ar 
warediadau gwastraff anawdurdodedig. Dyma’r cam nesaf mewn proses ofalus i sefydlu 
trefniadau i gyfuno rôl a dull gweithredu Awdurdod Cyllid Cymru gyda’r pwerau 

amgylcheddol presennol i fynd i’r afael â throseddau gwastraff. 

Mae angen profi’r pwerau i drethu gwarediadau anawdurdodedig i sicrhau bod Awdurdod 
Cyllid Cymru yn gwneud y defnydd mwyaf effeithiol ohonynt, ac i adeiladu darlun clir o’r 
cyfleoedd a’r manteision hirdymor. Bydd hefyd yn galluogi i Awdurdod Cyllid Cymru sicrhau 
bod ganddo’r adnoddau a’r gallu angenrheidiol i weithredu prosesau newydd a ffyrdd newydd 
o weithio.
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Wrth i’r gwaith profi fynd rhagddo, nid yw’r gwaith hwn ar hyn o bryd wedi cyrraedd cam lle 
bydd gan Awdurdod Cyllid Cymru dystiolaeth i ddangos pa mor effeithiol y gall y drefn orfodi 
fod. Wrth gwrs, bydd mwy o dystiolaeth ar gael wrth i Awdurdod Cyllid Cymru wneud profion 
pellach, a bydd y broses hon yn cymryd amser. Felly, rwy’n cynnig bod yr adolygiad 
annibynnol yn ymwneud â’r dreth gwarediadau anawdurdodedig yn canolbwyntio ar fesur yr 
effaith ar atal yn unig. Pan fydd rhagor o ddata ar gael a phan fydd Awdurdod Cyllid Cymru 
wedi rhoi’r drefn ar waith, gallwn ddechrau asesu agweddau eraill yn fwy cadarn, fel a yw’r 
dreth ar gyfer gwarediadau anawdurdodedig ar y lefel fwyaf effeithiol bosibl.  
 
Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi (LDTCS): Mae adolygiad ar wahân o 
Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi ar y gweill gan y Gweinidog Newid 
Hinsawdd. Dechreuodd yr adolygiad ym mis Awst a bydd yr adroddiad ar gael ym mis 
Mawrth 2022. Er bod yr adolygiadau’n cael eu cynnal ar wahân, rwy’n cydnabod 
pwysigrwydd cyfuno canlyniadau’r ddau adolygiad, yn enwedig ar gyfer unrhyw 
ddarpariaeth arfaethedig yn y dyfodol, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer defnyddio cyllid yn 
y dyfodol os yw’n berthnasol. 
 
Mae cwmpas arfaethedig yr adolygiad wrthi’n cael ei gwblhau, gan ystyried eich 
awgrymiadau. Rwy’n gobeithio dechrau ar y broses o gaffael adolygydd annibynnol yn fuan.  
 
Yn gywir, 
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