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Annwyl John, 

Diolch am eich llythyr yn gofyn am ragor o wybodaeth am rai o’r materion a drafodwyd 
gennym pan oeddwn yng nghyfarfod o’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar 29 Medi.  

Lefel y cronfeydd wrth gefn sy’n cael eu cadw i ymdrin â'r argyfwng costau byw ac 
ymrwymiadau eraill 

Mae cyllideb atodol gyntaf 2022-23 a gyhoeddwyd ar 21 Mehefin yn nodi adnoddau cyllidol 
(h.y. refeniw) wrth gefn o £152.3m.  Mae hyn ar gael i'w defnyddio ar gyfer pwysau a 
blaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg yn ystod y flwyddyn, megis rheoli'r effaith ar ein 
hymrwymiadau, neu'r ymateb dyngarol i'r rhyfel yn Wcráin nad oedd yn hysbys y byddai’n 
cael effaith ar adeg gosod ein cyllideb, er enghraifft.  Bydd manylion llawn am ddyraniadau 
o'r cronfeydd wrth gefn yn cael eu cyhoeddi fel rhan o ail gyllideb atodol 2022-23 yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn. 

Trafodaethau y mae Gweinidogion Cymru wedi'u cael gydag ymddiriedolwyr 
cronfeydd pensiwn ar y ffyrdd y gellid defnyddio cronfeydd pensiwn awdurdodau 
lleol yn y modd mwyaf effeithiol yng Nghymru, ac yn benodol mewn perthynas â 
buddsoddi mewn tai a landlordliaid cymdeithasol cofrestredig 

O ran y posibiliadau i gronfeydd pensiwn Awdurdodau Lleol gael eu buddsoddi mewn 
blaenoriaethau eraill fel tai, bydd y Pwyllgor yn ymwybodol nad yw cronfeydd pensiwn 
Awdurdodau Lleol wedi'u datganoli. Yr aelodau etholedig lleol sy'n eistedd ar bwyllgorau 
pensiynau awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am benderfyniadau ynghylch buddsoddiadau – o 
dan fframwaith deddfwriaethol sy'n cael ei ddarparu gan Lywodraeth y DU. Mae gan 
awdurdodau pensiynau gyfrifoldeb ar ran yr ymddiriedolwyr i sicrhau'r canlyniad gorau 
posibl ar gyfer eu buddsoddiadau, er mwyn diogelu budd-daliadau’r pensiynau yn y tymor 
hir i'w haelodau. Rai blynyddoedd yn ôl, roedd Gweinidogion Cymru wedi awgrymu i 
awdurdodau pensiynau llywodraeth leol y gallen nhw ystyried y buddion ehangach o 
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fuddsoddi mewn seilwaith lleol neu gynlluniau eraill, gan barhau i gyflawni canlyniadau yn 
erbyn eu cyfrifoldebau ar ran yr ymddiriedolwyr. Rwy'n ymwybodol bod rhai cronfeydd 
awdurdodau yng Nghymru ac yn Lloegr yn ymgymryd â buddsoddiadau lleol o'r math 
hwnnw. Bwriad rhannol y gwaith o ddatblygu cronfeydd pensiwn Awdurdodau Lleol oedd 
hwyluso mwy o fuddsoddiad mewn seilwaith, gan gynnwys yn arbennig mewn seilwaith lleol.  
Mae Llywodraeth y DU, sy'n gyfrifol am y fframwaith deddfwriaethol ar gyfer cynllun pensiwn 
llywodraeth leol yn ceisio cynyddu buddsoddiad pensiynau mewn seilwaith lleol ac wedi 
awgrymu targed o 5%.         
 
Gwybodaeth ynghylch a oes unrhyw glercod cynghorau tref neu gymuned yn 
wleidyddol weithgar o fewn awdurdodau lleol  
 
Nid yw Llywodraeth Cymru'n cadw unrhyw wybodaeth ynghylch a yw clercod cynghorau tref 
neu gymuned yn wleidyddol weithgar o fewn awdurdodau lleol. Rydym wedi cysylltu â 
Chymdeithas Clercod Cynghorau Lleol ac Un Llais Cymru, sydd ill dau wedi cadarnhau nad 
ydynt yn meddu ar y wybodaeth honno ychwaith. 
 
Rhagor o wybodaeth am effaith cael gwared ar y Gronfa Democratiaeth Ddigidol ar 
anghenion digidol llywodraeth leol  
 
Roedd y Gronfa Democratiaeth Ddigidol (ychydig dros £800,000 yn ystod blwyddyn ariannol 
2020-21) yn gyllid sbarduno untro a dargedwyd at alluogi prif gynghorau i gyflawni gofynion 
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ar frys, a hynny mewn perthynas â 
chyfarfodydd hybrid a darlledu cyfarfodydd llawn y cynghorau yn unig.  Nid oedd gan y 
gronfa honno bwrpas cyffredinol i gefnogi, er enghraifft, digideiddio gwasanaethau.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio hyrwyddo dull sy'n cael ei arwain gan y sector tuag at 
drawsnewid gwasanaethau digidol awdurdodau lleol ledled Cymru. Rydym wedi darparu ar 
gyfer Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Leol fel rhan o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
i ddarparu arweinyddiaeth strategol o fewn llywodraeth leol i sicrhau gwelliant digidol.   
 
Mae Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Leol yn rheoli dull 'anghenion cymharol' o weinyddu'r 
Gronfa Ddigidol gwerth £1m – sef caiff prosiectau trawsnewid digidol sy'n datrys problemau 
cyffredin ar y cyd eu nodi gan y Prif Swyddog trwy ymgysylltu â'r sector.   
 
Faint o awdurdodau lleol (gan gynnwys cynghorau tref a chymuned lle y bo’n bosibl) 
sy’n cynnal cyfarfodydd yn llwyr o bell ar hyn o bryd, ac a ydych yn fodlon bod 
llywodraeth leol yn cadw at ddeddfwriaeth a chanllawiau mewn modd priodol, yn 
enwedig o ran o ran hygyrchedd a chyfranogiad y cyhoedd 
 
Fel y dywedais yn y Pwyllgor, rwy'n credu ei bod yn gwbl bosibl i gyfarfodydd hybrid a rhai 
o bell fod cystal â rhai wyneb yn wyneb o ran darparu cyfleoedd i graffu'n effeithiol. Soniais 
hefyd ei bod yn ddyddiau cynnar o hyd ar gyfer y ffordd hon o weithio. Felly nid wyf eto wedi 
ymgymryd ag unrhyw werthusiad, na chomisiynu un, o natur, graddau nac effeithiolrwydd y 
cyfleoedd a ddarperir yn Neddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 i weithio'n 
arloesol drwy ddefnyddio cyfarfodydd hybrid ac o bell.   
 
Mae'n werth nodi nad yw Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru nac Un 
Llais Cymru yn casglu gwybodaeth yn rheolaidd am nifer y prif gynghorau neu gynghorau 
cymuned a thref sy’n cynnal cyfarfodydd yn llwyr o bell. Nid ydynt ychwaith yn casglu 
gwybodaeth mewn perthynas â chadw at ddeddfwriaeth ac arweiniad ynghylch hygyrchedd 



a chyfranogiad y cyhoedd. Byddai'r olaf o’r ddau yn dod o dan gyfrifoldeb Archwilio Cymru 
i'w ystyried. 
 
Fodd bynnag, hoffwn gymryd y cyfle hwn i ailddatgan fy mod yn croesawu enghreifftiau gan 
aelodau o’r Pwyllgor o faterion penodol neu enghreifftiau da y byddwn yn hapus iawn i'w 
trafod â chydweithwyr mewn llywodraeth leol. Yn olaf, gallaf ddweud fy mod wedi cael 
adborth cadarnhaol gan brif arweinwyr y cynghorau yn y Cyngor Partneriaeth ar fanteision 
y ffordd hon o weithio, gan gynnwys cefnogi amrywiaeth, er enghraifft trwy gael gwared ar 
yr angen am gael amser i deithio, mynd i'r afael â phryderon diogelwch, a gwella’r 
cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ar gyfer aelodau. Hefyd, er mwyn helpu i roi darlun 
cliriach o'r graddau y mae cynghorau cymuned a thref yn gallu cefnogi mynediad o bell i'w 
cyfarfodydd, rwyf wedi gofyn i Brif Swyddog Digidol Llywodraeth Leol gynnal Arolwg 
Darganfod Digidol.  Bydd yr arolwg, a ddaeth i ben ar 7 Hydref, yn dangos tystiolaeth i lywio 
camau yn y dyfodol er mwyn cefnogi cynghorau tref a chymuned i gyflawni eu cyfrifoldebau. 
 
Y gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd mewn perthynas ag ystyried y potensial ar 
gyfer treth gwerth tir yn y dyfodol yng Nghymru 

 

Ym mis Chwefror 2021, cyhoeddais Crynodeb o’r Canfyddiadau mewn perthynas â’r gwaith 
a wnaeth Llywodraeth Cymru dros bumed tymor y Senedd a oedd yn ystyried ystod o 
opsiynau ar gyfer diwygio system gyllid llywodraeth leol yng Nghymru. Roedd y gwaith hwn 
yn cynnwys asesiad technegoLl a gomisiynwyd gan Brifysgol Bangor a oedd yn edrych ar 
dreth gwerth tir lleol fel dewis amgen posibl yn lle’r trethi lleol, y dreth gyngor ac ardrethi 
annomestig presennol. 
 
Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys ymrwymiad i geisio diwygio'r dreth gyngor er 
mwyn sicrhau system decach a mwy blaengar. Ym mis Rhagfyr 2021, fe wnes i Ddatganiad 
yn nodi fy nghynlluniau ar gyfer cyflwyno diwygiadau i'r system treth gyngor yn ystod tymor 
y Senedd hon, gan barhau i ymchwilio i opsiynau ar gyfer y tymor hwy.  
 
Yn dilyn hynny, ar 29 Mawrth, amlinellais raglen o ddiwygiadau i ardrethi annomestig i'w 
cyflwyno dros y pedair blynedd nesaf [link].  Roedd hyn yn cynnwys ymrwymiad i barhau i 
ymchwilio i'r potensial i dalu treth gwerth tir lleol yn lle ardrethi annomestig, gan adeiladu ar 
asesiad technegol manwl Prifysgol Bangor y tymor diwethaf.  
 
Dros y pedair blynedd nesaf, byddwn yn bwrw ymlaen â chanfyddiadau adroddiad Prifysgol 
Bangor, gan ddefnyddio amrywiaeth eang o arbenigedd i ddatblygu dealltwriaeth glir o’r 
effaith y byddai newid mor arwyddocaol yn ei gael ar Gymru, a sut y gallai weithio'n 
ymarferol. Bydd y dadansoddiad hwnnw’n cynnwys cynllun posibl i'w weithredu.  
 

 
Ar 21 Medi, cyhoeddais ymgynghoriad yn gofyn am farn ar ddiwygio ardrethi annomestig 
yng Nghymru [dolen]. Mae'r ymgynghoriad yn adeiladu ar ddatganiad 29 Mawrth 2022, ac 
yn ceisio barn ar y posibilrwydd o dreth gwerth tir lleol. Bydd yr ymatebion yn cael eu 
defnyddio i lywio gwaith pellach yn y maes hwn.  

 
Mae newidiadau i system gyllid llywodraeth leol yn effeithio ar gyllid aelwydydd a busnesau 
mewn ffordd uniongyrchol iawn, ac mae'r system yn darparu dros £3bn y flwyddyn tuag at 
ariannu gwasanaethau lleol hanfodol. Felly, mae'n rhaid inni allu asesu effaith lawn y 
cynigion cyn gwneud newidiadau. Rhaid imi bwysleisio y byddai archwilio treth gwerth tir 
lleol fel posibilrwydd yn lle un neu ddwy o'r trethi lleol presennol yn ymarfer mawr a 
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chymhleth. I wneud hwnnw, byddai angen buddsoddiad sylweddol a chynllunio manwl a 
fyddai’n ymestyn dros fwy nag un tymor y Senedd.  
 
Yn gywir, 

 
Rebecca Evans AS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
 




