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16 Tachwedd 2022 

Annwyl Rebecca, 

Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau a Godir) (Cymru) 2022 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 8 Tachwedd yn ein hysbysu ei bod yn debygol, os bydd angen 

gosod Rheoliadau Ardrethi Annomestig (Symiau Codi Tâl) 2022, y bydd angen cyflymu’r broses ar 

gyfer craffu arnynt.  

Rydym yn cydnabod eich esboniad bod hyn o ganlyniad i’r ffaith bod Datganiad Hydref Llywodraeth 

y DU wedi cael ei drefnu ar gyfer 17 Tachwedd ac oherwydd yr angen i Lywodraeth Cymru sicrhau 

bod ganddi’r holl wybodaeth sydd ar gael cyn gwneud penderfyniad polisi ar y Rheoliadau hyn.  

Rydym yn ymwybodol bod rhaid i unrhyw Reoliadau ddilyn y weithdrefn gadarnhaol ddrafft a bod 

rhaid iddynt fod mewn grym cyn 1 Ionawr ym mlwyddyn yr ailbrisiad. 

Rydych wedi dweud wrthym ei bod yn bosibl na fydd Rheoliadau drafft ar gael i’w gosod tan 6 

Rhagfyr, gyda’r bwriad o’u trafod ar 13 Rhagfyr. Croesawn eich cydnabyddiaeth bod hyn yn cynnig 

amserlen gywasgedig iawn inni ystyried y Rheoliadau drafft, ac rydym yn diolch i chi am geisio ein 

cymorth, ymhell ymlaen llaw, i gyflymu’r gwaith craffu, rhag ofn y bydd angen gwneud hynny. 

Byddwn ni, a’n swyddogion cymorth yng Nghomisiwn y Senedd, yn gwneud ein gorau i graffu ar y 

Rheoliadau drafft o fewn yr amser gofynnol.  

Fel y gwyddoch, efallai, rydym hefyd wedi cael cais gan y Gweinidog Newid Hinsawdd i gyflymu ein 

hystyriaeth o reoliadau er mwyn hwyluso gweithrediad Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016. 

Rebecca Evans AS  

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 

Papur 13

https://busnes.senedd.cymru/documents/s130986/LJC6-29-22%20-%20Papur%2025%20-%20Llythyr%20gan%20y%20Gweinidog%20Cyllid%20a%20Llywodraeth%20Leol%208%20Tachwedd%202022.pdf


 

 

Hoffwn ofyn ichi sicrhau bod gennym ni, a’n swyddogion, y wybodaeth ddiweddaraf am 

ddatblygiadau perthnasol. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 




