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Trosolwg Ymgynghoriad yw hwn ynghylch Rheoliadau 
Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor) 
(Cymru) (Diwygio) 2016 i adlewyrchu’r ffaith y bydd 
premiwm y dreth gyngor ar gartrefi gwag hirdymor ac 
ail gartrefi yn cael ei rhoi ar waith o 1 Ebrill 2017 
ymlaen.   

Sut i ymateb Anfonwch eich ymateb drwy’r e-bost neu drwy’r post 
at: 
 
Polisi Cyllid Llywodraeth Leol  
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays  
Caerdydd 
CF10 3NQ 
e-bost: LGF1Consultations2015@wales.gsi.gov.uk 
 
 

Rhagor o 
wybodaeth a 
dogfennau 
cysylltiedig 
 
 

Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon 
mewn print bras, mewn Braille neu mewn 
ieithoedd eraill. 
 
 
 
 

Manylion Cysylltu Os hoffech ragor o wybodaeth neu os oes gennych 
unrhyw ymholiadau am yr ymgynghoriad hwn, 
anfonwch e-bost at:  
 
LGF1Consultations2015@wales.gsi.gov.uk  
 
Polisi Cyllid Llywodraeth Leol  
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays  
Caerdydd 
CF10 3NQ 
 

Diogelu Data 
 
 

Sut y byddwn yn defnyddio’r farn a’r 
wybodaeth a roddwch inni.  
 
Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn cael ei weld 
yn llawn gan staff Llywodraeth Cymru sy’n gweithio ar 
y materion y mae’r ymgynghoriad hwn yn ymdrin â 
nhw. Mae’n bosibl y bydd aelodau eraill o staff 
Llywodraeth Cymru yn gweld yr ymateb hefyd, er 
mwyn eu helpu i gynllunio ymgyngoriadau ar gyfer y 
dyfodol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi 
crynodeb o’r ymatebion i’r ddogfen hon. Mae’n bosibl 
hefyd y byddwn yn cyhoeddi’r ymatebion yn llawn. Fel 
arfer, bydd enw a chyfeiriad (neu ran o gyfeiriad) yr 
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unigolyn neu sefydliad a anfonodd yr ymateb yn cael 
eu cyhoeddi gyda’r ymateb. Mae hynny’n helpu i 
ddangos bod yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn 
briodol. Os nad ydych yn dymuno i’ch enw a’ch 
cyfeiriad gael eu cyhoeddi, ticiwch y blwch isod. 
Byddwn wedyn yn cuddio’ch manylion.      
 
Mae’n bosibl y bydd yr enwau a’r cyfeiriadau y byddwn 
wedi’u cuddio yn cael eu cyhoeddi’n ddiweddarach, er 
nad yw hynny’n debygol o ddigwydd yn aml iawn. Mae 
Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn caniatáu i’r 
cyhoedd gael gweld gwybodaeth a gedwir gan lawer o 
gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. 
Mae hynny’n cynnwys gwybodaeth sydd heb ei 
chyhoeddi. Fodd bynnag, mae’r gyfraith hefyd yn 
caniatáu i ni gadw gwybodaeth yn ôl dan rai 
amgylchiadau. Os bydd unrhyw un yn gofyn am gael 
gweld gwybodaeth a gadwyd yn ôl gennym, bydd 
rhaid inni benderfynu a ydym am ei rhyddhau ai 
peidio. Os bydd rhywun wedi gofyn inni beidio â 
chyhoeddi ei enw a’i gyfeiriad, bydd hynny’n ffaith 
bwysig i ni ei chadw mewn cof. Fodd bynnag, fe allai 
fod rheswm pwysig dros orfod datgelu enw a 
chyfeiriad unigolyn, er ei fod wedi gofyn i ni beidio â’u 
cyhoeddi. Byddem yn cysylltu â’r unigolyn ac yn gofyn 
am ei farn cyn gwneud unrhyw benderfyniad terfynol i 
ddatgelu’r wybodaeth.  
 
 



 

 

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn rhoi pwerau disgresiwn i awdurdodau lleol godi 
premiymau’r dreth gyngor ar gartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi yn eu hardaloedd, a 
hynny o 1 Ebrill 2017 ymlaen. O’r dyddiad hwn ymlaen, bydd awdurdodau lleol yn gallu codi 
premiwm o hyd at 100% o gyfradd safonol y dreth gyngor ar y mathau hyn o eiddo.  
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn esbonio cynigion Llywodraeth Cymru ynghylch sut y dylai 
awdurdodau ymdrin â phremiymau’r dreth gyngor wrth gyfrifo sylfaen y dreth gyngor, er 
mwyn i awdurdodau lleol fedru cadw unrhyw refeniw ychwanegol a gynhyrchir i helpu i 
ddiwallu anghenion tai lleol. 
 
Diben yr ymgynghoriad yw cael sylwadau ar y cynigion ynghylch sut y dylai awdurdodau 
ymdrin â phremiymau’r dreth gyngor wrth gyfrifo’r sylfaen drethu. Y dogfennau sy’n cyd-fynd 
â’r ymgynghoriad yw Rheoliadau drafft Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor) 
(Cymru) (Diwygio) 2016 (“Rheoliadau 2016”) a fydd yn diwygio Rheoliadau Awdurdodau 
Lleol (Cyfrifo’r Sylfaen Treth Gyngor) (Cymru) 1995 (“Rheoliadau 1995”) ar gyfer y 
blynyddoedd ariannol sy’n dechrau ar 1 Ebrill 2017, neu wedi hynny.  
 
Rydym yn ceisio sylwadau dim ond ar y diwygiadau a gynigir i adlewyrchu gallu 
awdurdodau i godi premiymau’r dreth gyngor. Nid oes unrhyw fwriad i gyflwyno newidiadau 
eraill i’r modd y caiff sylfaen y dreth gyngor ei chyfrifo. 
 
Ymgynghoriad ar gyfer awdurdodau lleol, prif awdurdodau praeseptio (Comisiynwyr Heddlu 
a Throseddu) ac awdurdodau praeseptio lleol (Cynghorau Tref a Chymuned) yw hwn. Bydd 
ar agor am gyfnod o chwe wythnos rhwng 15 Gorffennaf a 2 Medi 2016.   
 

Cefndir 
 
Mae Rheoliadau 1995 yn darparu ar gyfer caniatáu i awdurdodau bilio (cynghorau sir a 
chynghorau bwrdeistref sirol), a’r prif awdurdodau praeseptio, gyfrifo cyfradd sylfaen y dreth 
gyngor ar gyfer eu hardal neu ran o’u hardal.   
 
Sylfaen y dreth gyngor yw swm y dreth y gall awdurdod ei chodi yn ei ardal, a chaiff hyn ei 
ddangos fel nifer yr anheddau sy’n cyfateb i fand D yn yr ardal. Caiff annedd sy’n cyfateb i 
fand D ei phennu’n ôl cyfres o gymarebau. Er enghraifft, mae annedd band A yn cyfrif fel 
6/9fed o annedd band D, ond mae annedd band H yn cyfrif fel 18/9fed o annedd band D. 
 
Pennir sylfaen y dreth gyngor drwy gyfuno’r symiau perthnasol a gyfrifwyd ar gyfer pob 
band prisio (A-I), a’i luosi â’r gyfradd casglu y mae’r awdurdod yn ei rhagweld ar gyfer y 
flwyddyn. Caiff ei defnyddio gan awdurdodau bilio ac awdurdodau praeseptio i gyfrifo’r dreth 
gyngor ar gyfer anheddau band D . 
 
Caiff sylfaen treth gyngor band D ei phennu fel a ganlyn - 

 
Anghenion cyllideb  

ar ôl didynnu incwm penodedig 
 

Sylfaen y dreth gyngor  

 
=        Swm band D 1 

 

Mae’r awdurdod yn cyfrifo’i anghenion cyllideb ac yn didynnu’r swm y mae’n amcangyfrif y 
bydd yn ei dderbyn ar ffurf incwm a grantiau penodol. Caiff y ffigur hwn ei rannu â sylfaen y 
dreth gyngor i gynhyrchu swm sylfaenol y dreth gyngor ar gyfer annedd band D. 

                                                        
1 Gweler adran 33 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992. 



 

 

 
Mae Rheoliadau 1995 yn ei gwneud yn ofynnol i’r dreth gyngor adlewyrchu unrhyw 
ddisgownt neu eithriad cymwys. Os caniateir disgownt neu eithriad, bydd y sylfaen drethu’n 
llai. Yn yr un modd, bydd y cynigion i ganiatáu i awdurdodau godi premiymau’r dreth gyngor 
yn cynyddu sylfaen drethu’r awdurdodau sy’n penderfynu gwneud hynny.   

 
Cyfrifo sylfaen y dreth gyngor 
 
Cynigion 

 
Mae Llywodraeth Cymru am alluogi awdurdodau lleol sy’n codi premiymau’r dreth gyngor i 
gadw unrhyw refeniw ychwanegol y bydd hynny’n ei gynhyrchu. Er na chaiff y refeniw hwn 
ei glustnodi ar gyfer unrhyw wariant penodol, caiff awdurdodau lleol eu hannog i’w 
ddefnyddio i helpu i ddarparu tai fforddiadwy ac i ddiwallu anghenion tai lleol eraill.    
 
Sylfaen y dreth gyngor 
 
Mae Rheoliadau drafft 2016, sy’n cyd-fynd â’r ymgynghoriad hwn, yn mewnosod rheoliad 
newydd, sef Rheoliad 5B yn Rheoliadau 1995. Mae Rheoliad 5B yn cynnwys fformiwla 
newydd ar gyfer cyfrifo’r sylfaen drethu ar gyfer y blynyddoedd ariannol a fydd yn dechrau 
ar 1 Ebrill 2017 ac wedi hynny,  gan gynnwys ffactor “E” newydd i ystyried y premiymau 
wrth gyfrifo’r symiau perthnasol. Mae’r holl ffactorau eraill yn aros yr un fath ac yn cael eu 
diffinio yn y rheoliadau -  
 

(H – Q + E + J) x (F wedi’i rannu ag G) 
 
I gyfrifo “E”, rhaid i awdurdod bilio luosi amcangyfrif o nifer yr anheddau y gallant godi 
premiwm arnynt â’r “ganran berthnasol”, gan wneud hynny ar gyfer anheddau ym mhob 
band prisio. Y ganran berthnasol yw’r cynnydd yn y dreth gyngor y gellir ei briodoli i 
bremiwm treth gyngor.  
 
Er enghraifft, a bwrw bod awdurdod yn penderfynu codi premiwm treth gyngor o 50% ar 
gartrefi gwag hirdymor, byddai eiddo cymwys yn cael ei gyfrifo fel a ganlyn yn sylfaen y 
dreth gyngor: 

 
 Eiddo band A: 6/9 x 1.5 = 1.0 annedd sy’n cyfateb i fand D  

 Eiddo band D: 9/9 x 1.5 = 1.5 annedd sy’n cyfateb i fand D 

 Eiddo band H: 18/9 x 1.5 = 3.0 annedd sy’n cyfateb i fand D 
 
Os bydd awdurdod yn penderfynu codi premiymau gwahanol ar gartrefi gwag hirdymor ac 
ail gartrefi, bydd yn rhaid iddynt gyfrifo “E” ar gyfer y naill bremiwm a’r llall. Yn yr un modd, 
os yw awdurdod yn penderfynu mabwysiadu graddfa cynyddrannol ar gyfer y premiwm 
cartrefi gwag hirdymor, ar sail y cyfnod y bu’r eiddo’n wag, bydd yn rhaid cyfrifo “E”  ar gyfer 
pob canran perthnasol.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C1.  A ydych yn cytuno mai dyma’r ffordd orau o adlewyrchu eiddo y gellir codi 
premiymau’r dreth gyngor arnynt? 

 
Y Setliad Llywodraeth Leol 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu diwygio ffurflen CT1 er mwyn medru cofnodi ar wahân 
unrhyw gynnydd penodol yn y sylfaen drethu y gellir ei briodoli i bremiwm y dreth gyngor. 

 
At ddibenion y Setliad Llywodraeth Leol, y ffigur a ddefnyddir ar gyfer y sylfaen drethu ym 
mhob awdurdod fydd y swm sy’n weddill ar ôl didynnu unrhyw gynnydd y gellir ei briodoli i 
bremiwm y dreth gyngor. Drwy hynny, bydd modd sicrhau na fydd penderfyniad i godi 
premiymau’r dreth gyngor yn effeithio ar y modd y caiff cyllid craidd awdurdod lleol ei 
ddosbarthu.  
 
C2.  A ydych yn cytuno y dylid diystyru unrhyw gynnydd penodol yn sylfaen y dreth 
gyngor y gellir ei briodoli i’r premiwm at ddibenion y Setliad Llywodraeth Leol? 
 
Y prif awdurdodau praeseptio  

 
Os yw awdurdod bilio’n dewis codi premiwm yn ei ardal a, drwy hynny, yn cynyddu sylfaen y 
dreth gyngor, mae Llywodraeth Cymru yn credu’n gryf mai dyma sylfaen y dreth gyngor y 
dylai’r prif awdurdodau praeseptio perthnasol ei defnyddio. Mae hyn yn cyd-fynd â’r modd yr 
adlewyrchir y disgownt y bydd awdurdodau bilio’n eu cymhwyso ac sy’n gostwng y sylfaen 
drethu y mae’r prif awdurdodau praeseptio yn ei defnyddio. 
 
C3. A ydych yn cytuno â’r modd y caiff sylfaen y dreth gyngor ei phennu mewn 
perthynas â’r prif awdurdodau praeseptio?  

 
Cwestiynau’r ymgynghoriad 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i gael sylwadau eraill yn ymwneud â’r cynigion 
ynghylch sut i ymdrin â phremiymau’r dreth gyngor wrth gyfrifo sylfaen y dreth gyngor. Fodd 
bynnag, nid yw am gael sylwadau mwy cyffredinol am y modd y caiff sylfaen y dreth gyngor 
ei chyfrifo.  
 
Yn ogystal â’r sylwadau hyn, mae’r ddogfen ymgynghori’n cynnwys tri chwestiwn penodol. 
 
Y camau nesaf 
 

Pan ddaw’r ymgynghoriad i ben, caiff yr ymatebion eu dadansoddi a chaiff Rheoliadau drafft 
2016 eu diwygio os bydd angen. Bwriedir gosod y rheoliadau diwygio gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru ym mis Hydref er mwyn iddynt ddod i rym erbyn 31 Hydref 2016. 
 
Gwneir nifer o ddiwygiadau canlyniadol a thechnegol hefyd i setiau eraill o reoliadau, fel y 
rhai’n ymwneud ag apeliadau a hysbysiadau hawlio tâl, er mwyn adlewyrchu’r penderfyniad 
i gyflwyno’r premiymau.     
 
Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn paratoi canllawiau ar weinyddu a chymhwyso’r 
premiymau a’r anheddau a gaiff eu heithrio, yn ogystal â gwybodaeth am y gofynion adrodd.   
 

 


