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08 Mehefin 2022 
 
Annwyl Jack, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 5 Ebrill ynghylch deiseb P-06-1257 Gostyngiad yn y Dreth 
Gyngor ar gyfer eiddo ystad preifat. Gan fod materion sy'n ymwneud â thaliadau ar ystadau 
preifat yn perthyn i'r portffolio Newid yn yr Hinsawdd i raddau helaeth, rwyf i yn ymateb. 
 
Fel y gwyddoch, bydd yn cymryd amser i gyflwyno deddfwriaeth ar y meysydd a amlinellwyd 
yn llythyr blaenorol fy nghyd-Aelod ac mae'n bwysig ein bod yn ystyried ein dull gweithredu 
yn ofalus, yn ymgymryd â'r gwaith ymchwil a chasglu tystiolaeth angenrheidiol, ac yn ceisio 
barn partïon â diddordeb a'r cyhoedd i helpu i lunio cynigion y byddwn wedyn yn 
ymgynghori arnynt. Bydd angen inni hefyd asesu effeithiau'r opsiynau sydd ar gael er mwyn 
sicrhau nad ydym yn gwneud sefyllfa sydd eisoes yn anodd yn waeth yn anfwriadol. Ar hyn 
o bryd, ni allaf nodi'n bendant amserlen ar gyfer deddfwriaeth ar y materion hyn felly.  
 
Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i gyflwyno deddfwriaeth i ymestyn yr hawliau sydd 
gan lesddeiliaid ar hyn o bryd i herio rhesymoldeb taliadau am wasanaethau i rydd-ddeiliaid 
sy'n destun taliadau ystadau. Rwyf wedi gofyn i'r ddeddfwriaeth hon gael ei gwneud ar sail 
Cymru a Lloegr. Mae'n amlwg bod yr amseru ar gyfer cyflwyno darpariaethau o'r fath y tu 
hwnt i'm rheolaeth, ond lle caiff deddfwriaeth y DU ar faterion datganoledig ei hymestyn i 
Gymru, bydd, wrth gwrs, yn ddarostyngedig i'r broses Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol.   
 
Rydych yn gofyn a yw Awdurdodau Lleol wedi neu a allent gael y pŵer i sefydlu eu 
cwmnïau cynnal a chadw eu hunain. Yn ogystal â gallu codi tâl am wasanaethau dewisol, 
gall Prif Awdurdodau Lleol ymgymryd â gweithgareddau masnachol sy'n gysylltiedig â'u 
swyddogaethau arferol a gallant hefyd ddefnyddio'r pŵer cymhwysedd cyffredinol i 
ymgymryd â gweithgarwch masnachol. Yn y naill achos neu'r llall, rhaid gwneud hyn drwy 
gwmni masnachu ac mae'n amodol ar ddatblygu, cymeradwyo a chyhoeddi achos busnes.   
Byddai angen i Awdurdodau Lleol fodloni eu hunain bod defnyddio'r pwerau hyn yn briodol 
yng nghyd-destun eu dyletswyddau statudol a'u hamgylchiadau cyffredinol.  
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Darparwyd pwerau i fasnachu mewn perthynas â swyddogaethau cyffredin yn wreiddiol 
drwy Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 a Gorchymyn dilynol 2006. Roedd Deddf Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn darparu ar gyfer pŵer cymhwysedd cyffredinol ac 
roedd Rheoliadau Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol (Diben Masnachol) (Amodau) (Cymru) 
2021 yn darparu ar gyfer hyn hefyd i ganiatáu i awdurdodau perthnasol ymgymryd â 
gweithgarwch masnachol. Er mwyn bod yn gyflawn, mae Gorchymyn Llywodraeth Leol 
(Awdurdodau Perthnasol) (Pŵer i Fasnachu) (Cymru) 2022 (sydd i ddod i rym o 5 Mai 2022) 
yn diwygio Gorchymyn 2006 i ddiweddaru'r diffiniad cyfreithiol o awdurdodau perthnasol ac 
ehangu'r diffiniad i gynnwys cyd-bwyllgorau corfforaethol, a chynghorau cymuned cymwys.   
 
 
 
Yn gywir, 
 
 
 
 
 
 
 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
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