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8 Tachwedd 2022 

Annwyl Huw, 

RHEOLIADAU ARDRETHU ANNOMESTIG (SYMIAU A GODIR) 2022 

Rwy’n ysgrifennu i roi gwybod ichi am yr angen posibl am y Rheoliadau uchod y gallai fod 
angen eu cyflwyno i’r Pwyllgor gydag amser cyfyngedig ar gyfer craffu. 

Fel rhan o ailbrisiadau ardrethi annomestig, rhoddir ystyriaeth i’r effaith ar drethdalwyr yn 
sgil newidiadau yn eu rhwymedigaethau treth leol. Mae gan Weinidogion Cymru bwerau i 
gyflwyno rhyddhad trosiannol, o dan adrannau 58, 143(1) a 146(6) o Ddeddf Cyllid 
Llywodraeth Leol 1988. O dan y pwerau hyn, rhaid i unrhyw reoliadau ddilyn y weithdrefn 
gadarnhaol ddrafft a rhaid iddynt fod mewn grym cyn 1 Ionawr ym mlwyddyn yr ailbrisiad. 
Mae’r ailbrisiad nesaf wedi’i amserlennu i ddigwydd ar 1 Ebrill 2023 ac felly rhaid i unrhyw 
reoliadau o dan y pwerau hyn gychwyn erbyn 31 Rhagfyr 2022 fan bellaf. 

Yn anffodus, nid oes gen i’r manylion perthnasol i lywio penderfyniad cytbwys ar y mater 
hwn, oherwydd amseru Datganiad hydref Llywodraeth y DU sydd wedi’i amserlennu ar gyfer 
17 Tachwedd. Yn dilyn Datganiad yr hydref, byddaf yn gwneud penderfyniad polisi cyn 
gynted â phosibl, gan ystyried sefyllfa ariannol Llywodraeth Cymru. O ystyried costau posibl 
unrhyw gynllun, y pwysau ar y cyllidebau a’r ansicrwydd presennol o ran yr adnoddau a fydd 
ar gael i Lywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24, byddai’n anghyfrifol imi wneud hynny cyn i’r 
holl wybodaeth berthnasol ddod i law. 

Os penderfynaf fod angen rhyddhad, bydd Rheoliadau drafft yn cael eu datblygu’n gyflym, 
gyda’r bwriad o gynnal dadl arnynt ar 13 Rhagfyr. 

Mae angen y slot Cyfarfod Llawn ar 13 Rhagfyr er mwyn cadw at y terfyn amser o 1 Ionawr 
2023. Yn anffodus, efallai na fydd Rheoliadau drafft ar gael i’w gosod tan 6 Rhagfyr. Rwy’n 
cydnabod bod hyn yn rhoi amserlen gywasgedig iawn ar gyfer ystyried y Rheoliadau drafft 
ac rwyf felly yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl ichi o’r llinellau amser posibl ac yn ceisio 
cymorth y Pwyllgor i gyflymu’r gwaith o graffu ar y Rheoliadau drafft, os bydd angen.  
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Hyderaf y bydd y Pwyllgor yn gwerthfawrogi’r amgylchiadau sy’n golygu bod angen yr 
amserlen gryno ar gyfer craffu ac y bydd yn gallu darparu ei safbwyntiau o fewn cyfnod 
byrrach. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Llywydd, Elin Jones AS, a Chadeirydd y Pwyllgor 
Llywodraeth Leol a Thai, John Griffiths AS, er gwybodaeth iddynt. 
 
Yn gywir 

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




