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Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government
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Cadeirydd 
Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith 
Senedd Cymru 
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Annwyl Llyr 

Adolygiad Annibynnol o’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi 

Nid oes unrhyw rwymedigaeth statudol ar Weinidogion Cymru i wneud trefniadau ar gyfer 
adolygiad annibynnol o'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Fodd bynnag, gwnaed ymrwymiad yn 
ystod hynt Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 drwy Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru ar y pryd [y Senedd] i gynnal adolygiad annibynnol. Yma, rwy’n amlinellu cwmpas 
arfaethedig yr adolygiad annibynnol i'r Pwyllgor fod yn ymwybodol ohono a chael cyfle 
cynnar i wneud sylwadau.   

Bydd yr egwyddorion allweddol canlynol wrth wraidd yr adolygiad: 

1. Mae cwmpas yr adolygiad yn glir, yn ystyrlon ac yn cynnig gwerth da am arian.

2. Nid yw'r adolygiad yn dyblygu gwaith sy'n cael ei wneud gan bartïon â diddordeb/yr
effeithir arnynt yn ddiangen, ac nid yw'n llyffetheirio gwaith polisi yn y dyfodol a allai fod
yn cael ei ddatblygu’n gydamserol neu cyn cwblhau'r adolygiad.

3. Mae'r adolygiad yn canolbwyntio ar weithredu'r ddeddfwriaeth yn hytrach na gweinyddu'r
dreth gan Awdurdod Cyllid Cymru.

Cynigir bod yr adolygiad yn canolbwyntio ar dair thema gyffredinol sy'n ymwneud â refeniw, 
newid ymddygiad ac effaith amgylcheddol. Y bwriad yw bod yr adolygiad yn rhoi 
gwerthusiad o effeithiolrwydd y dreth wrth gefnogi'r gwaith o gyflawni ein polisïau 
amgylcheddol hyd yma. Bydd hefyd yn ystyried y gwersi a ddysgwyd a sut y gallai'r rhain 
effeithio ar gynllunio polisïau yn y dyfodol.  
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Cynigir bod yr adolygiad yn canolbwyntio ar feysydd allweddol sy'n berthnasol i'r dreth. Er 
enghraifft, archwilio materion (nid rhestr gynhwysfawr) fel llif gwastraff ar draws ffin 
Cymru/Lloegr, cyfansoddiad gwastraff ar draws y cyfraddau safonol ac is, polisïau 
amgylcheddol ehangach mewn perthynas â thynnu sylw at unrhyw beth nad yw’n 
cydweddu, a chyfleoedd i wella aliniad rhwng cyfraith treth ac amgylcheddol, deddfwriaeth 
ar ryddhad a gostyngiadau i gydnabod eu potensial i effeithio ar ymddygiad, yn ogystal ag 
asesiad o ba effaith, os o gwbl, y mae cyflwyno cyfradd waredu anawdurdodedig o’r Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi wedi'i chael ar atal gwarediadau anawdurdodedig o wastraff yng 
Nghymru. 
 
Yn gwbl ar wahân, mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi adolygiad o'r Dreth Dirlenwi1 yn 
Lloegr a Gogledd Iwerddon, fel rhan o ystod o gyhoeddiadau polisi treth ac ymgynghori. Ar 
hyn o bryd rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i gydnabod ein cyd-amcanion rheoli 
gwastraff ac amgylcheddol, ac yn lliniaru canlyniadau annymunol fel twristiaeth gwastraff. 
 
Byddwn yn ddiolchgar o glywed unrhyw farn sydd gennych ar gwmpas arfaethedig yr 
adolygiad annibynnol o’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi erbyn 30 Medi fel y gallwn 
ddefnyddio’r rhain i ddatblygu’r fanyleb i gaffael person/sefydliad annibynnol i gynnal yr 
adolygiad. 
 
Yn yr un modd, rwyf wedi ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid i ofyn am farn y 
Pwyllgor hwnnw ar gwmpas arfaethedig yr adolygiad annibynnol.  
 
Yn gywir, 
 

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

 
 
 
 
 
 

                       
1 Tax policies and consultations: Spring 2021 - GOV.UK (www.gov.uk) 

https://www.gov.uk/government/publications/tax-policies-and-consultations-spring-2021/tax-policies-and-consultations-spring-2021

