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Rhifyn Arbennig – Bil Rhentu 
Cartrefi (Cymru)
Rwyf yn hynod falch o fedru dweud fy mod wedi 
cyflwyno Bil Rhentu Cartrefi (Cymru), a ddrafftiwyd 
gan Lywodraeth Cymru, gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru.
Mae tai yn cael dylanwad pwysig ar iechyd, 
ar obeithion o ran addysg ac ar gyflogadwyedd, 
ac mae hefyd yn faes sy’n effeithio ar y cymunedau 
lle’r ydym yn byw. Gwelwyd cynnydd yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf yn nifer y bobl sy’n rhentu’u 
cartrefi. Erbyn hyn, mae un o bob tri yng Nghymru 
(dros 1 filiwn o bobl i gyd) yn byw mewn cartref rhent.
Mae rhentu eu cartref yn gweithio’n dda i’r rhan fwyaf 
o bobl, ond mae rhai ohonynt yn wynebu problemau 
difrifol. Mae llawer o’r problemau hynny’n codi am fod 
y gyfraith bresennol mor gymhleth. Er enghraifft, mae 
gan denantiaid Cymdeithasau Tai hawliau gwahanol 
iawn i denantiaid Awdurdodau Lleol, ac mae’n 
bosibl y bydd tenantiaid landlordiaid preifat yn cael 
contract ysgrifenedig cwbl wahanol wrth iddynt newid 
landlordiaid. Nid yw rhai landlordiaid preifat hyd yn oed 
yn rhoi contract ysgrifenedig i’r tenant, gan ddibynnu 
ar gontract llafar yn unig, a gall hynny arwain at 
ddryswch ac anghydfodau.
Rwyf yn gwbl ymrwymedig i fynd i’r afael â’r 
problemau hyn er mwyn inni gyrraedd ein nod o 
sicrhau tegwch a chydraddoldeb yn ein system dai. 
Mae Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) yn ddatblygiad 
pwysig iawn. Mae’n amlinellu un fframwaith cyfreithiol 
ar gyfer rhentu cartref oddi wrth Awdurdod Lleol, 

Cymdeithas Dai neu landlord preifat. Bydd yn fodd i 
sicrhau llawer iawn mwy o eglurder a chysondeb o ran 
hawliau a chyfrifoldebau pobl sy’n rhentu eu cartrefi, 
boed fel tenantiaid neu drwyddedeion, a bydd hefyd 
yn rhoi mwy o eglurder a chysondeb o ran hawliau 
a chyfrifoldebau landlordiaid.
Bydd y Bil hefyd yn helpu pobl sy’n cael eu cam-drin 
yn ddomestig, drwy dargedu’r rheini sy’n gyfrifol am 
y cam-drin er mwyn eu troi nhw allan o’ r cartref. 
Bydd yn ei gwneud yn ofynnol hefyd i landlordiaid 
sicrhau bod cartrefi’n ffit i bobl fyw ynddynt a bydd 
yn helpu i ddiogelu meddianwyr rhag i’r landlord eu 
troi allan er mwyn dial arnynt. Mae’r Bil yn golygu y 
bydd modd i bobl ifanc rentu, mae’n sicrhau hawliau 
olynu ac yn sefydlu fframwaith cyfreithiol ar gyfer tai 
â chymorth.
Mae’r Bil yn seiliedig ar waith Comisiwn y Gyfraith. 
Yr argymhellion yn ei adroddiad terfynol, Rhentu 
Cartrefi, oedd sail y Papur Gwyn Rhentu Cartrefi, 
a gyhoeddwyd yn 2013. Roedd cefnogaeth gref iawn 
i’n cynigion, a hoffwn ddiolch i bawb a ymatebodd i’r 
Papur Gwyn ac sydd wedi bod yn ymwneud â ni mewn 
ffyrdd eraill ers hynny. Mae’ch cyfraniadau wedi llywio’r 
gwaith o ddatblygu’r Bil ac rwyf yn edrych ymlaen at 
weld rhanddeiliaid yn parhau i chwarae’u rhan wrth i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru fynd ati i graffu ar y Bil.

Lesley Griffiths AC 
Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi ©
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1. Cefndir 
 

Corff a noddir gan Lywodraeth Cymru yw Tribiwnlys Prisio Cymru (y 
Tribiwnlys) ac mae’n annibynnol ar Lywodraeth Cymru ac Asiantaeth y 
Swyddfa Brisio. Mae’r Tribiwnlys yn darparu gwasanaeth am ddim i’r 
cyhoedd, gan ymdrin ag apeliadau sy’n ymwneud â’r Dreth Gyngor, Ardrethi 
Annomestig ac Ardrethi Draenio. 

 
Mae Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru 2010 (“Rheoliadau 2010”) yn nodi’r 
trefniadau gweithredu y mae’n ofynnol i’r Tribiwnlys eu dilyn. Maent yn 
cynnwys darpariaethau sy’n ymwneud â gweithredu’r gwasanaeth apeliadau, 
ac â phenodi aelodau, y llywydd, cynrychiolwyr rhanbarthol a chadeiryddion, 
yn ogystal â darpariaethau sy’n ymwneud â gweinyddu, llety a chyfarpar. 

 
Ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar gynigion i ddiwygio’r strwythur a’r 
trefniadau gweithredu y darperir ar eu cyfer yn Rheoliadau Tribiwnlys Prisio 
Cymru 2010 er mwyn: 

 

 cael gwared ar fiwrocratiaeth ddiangen a symleiddio trefniadau gweinyddu 
i alluogi Tribiwnlys Prisio Cymru i weithio’n fwy effeithlon; 

 cryfhau trefniadau llywodraethu i sicrhau bod y sefydliad yn annibynnol ac 
yn atebol; a 

 gwella effeithlonrwydd y broses apeliadau ardrethi annomestig a hwyluso 
diwygiadau yn y dyfodol. 

 
Cychwynnodd yr ymgynghoriad ar 20 Chwefror 2017, ac fe ddaeth i ben ar 16 
Ebrill 2017. 
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2. Crynodeb o’r ymatebion a gafwyd 
 
Cafwyd cyfanswm o 16 o ymatebion. Daeth ymatebion gan sefydliadau ac 
unigolion yn y categorïau canlynol. 
 

 Un ymateb gan Gorff Llywodraethu'r Tribiwnlys 

 Naw ymateb ychwanegol gan staff neu aelodau’r Tribiwnlys 

 Un ymateb gan y Sefydliad Refeniw, Trethi a Phrisio (IRRV) 

 Un ymateb gan ymgynghorydd eiddo (GL Hearn) 

 Un ymateb gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) 

 Un ymateb gan y Gymdeithas Siopau Cyfleustra (ACS) 

 Un ymateb gan gynghorydd awdurdod lleol 

 Un ymateb dienw 
 
Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad wedi eu defnyddio i lywio rheoliadau a gaiff 
eu cyflwyno i wneud diwygiadau i Reoliadau 2010. 
  
Hoffai Llywodraeth Cymru ddiolch i bawb a ymatebodd i’r ymgynghoriad. 
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3. Crynodeb o’r Sylwadau 
 

Mae’r adran hon yn crynhoi’r ymatebion a gafwyd o dan bob cwestiwn yn yr 
ymgynghoriad. Nid oedd pob ymateb yn ateb y cwestiwn yn uniongyrchol o 
reidrwydd. Er hynny, rydym wedi cynnwys y sylwadau sy’n briodol ac yn 
berthnasol. 
 
 
Cwestiwn 1 yr Ymgynghoriad: Bwriedir i'r cynigion gryfhau trefniadau 
llywodraethu gan sicrhau eu bod yn cyd-fynd ag arfer gorau o ran cyfiawnder 
gweinyddol. 

 
Gwahoddir sylwadau ynghylch a fydd y cynigion canlynol yn cyflawni’r nod 
hwn. Ymysg y cynigion mae: 
 

- Cynyddu nifer yr apwyntiadau allanol ar y Cyngor Llywodraethu o 
un i dri; 

- Newid swydd ‘cynrychiolwyr rhanbarthol’ i ‘gynrychiolwyr 
cenedlaethol’ a lleihau’r nifer a benodir i’r Cyngor Llywodraethu o 
bedwar i dri, a dileu swydd is-gynrychiolydd rhanbarthol; a 

- Chynyddu tymor penodiad cynrychiolwyr cenedlaethol newydd a’r 
llywydd o ddwy flynedd i dair blynedd. 

 
  
 
Crynodeb o’r Sylwadau 
 

Cytunodd pedwar ymateb â’r cynnig i gynyddu nifer y penodiadau allanol ar y 
Cyngor Llywodraethu o un i dri. Nodwyd yn y sylwadau y gallai aelodau 
allanol ddarparu sgiliau a phrofiad gwerthfawr i’r Cyngor Llywodraethu. Roedd 
dau sylw yn nodi y dylid rhoi ystyriaeth bellach i sut i sicrhau bod gan y 
Cyngor Llywodraethu'r cymysgedd cywir o sgiliau a phrofiad. Roedd un 
ymateb yn credu bod dau benodiad yn ddigonol. 
 
Roedd chwe ymateb yn anghytuno. Nododd pum ymateb fod eisoes 
cymysgedd digonol o sgiliau a phrofiad ar y Cyngor Llywodraethu. Nododd tri 
ymateb y gallai cynnydd yn y nifer o aelodau allanol effeithio ar annibyniaeth y 
Tribiwnlys.  
 
Nododd dau ymateb yn benodol nad oeddent yn cytuno y dylid lleihau nifer y 
cynrychiolwyr i dri, ac y dylid cadw’r strwythur presennol i sicrhau amrywiaeth 
ddemograffig. Cytunodd un ymateb â’r cynnig a nodi y byddai’r newid yn 
galluogi strwythur y Tribiwnlys i ddatblygu dros amser. 
 
Ni wnaeth unrhyw ymateb anghytuno â’r cynnig y dylai o leiaf bedwar fod yn 
bresennol yn y Cyngor Llywodraethu er mwyn sicrhau cworwm. Anghytunodd 
wyth ymateb â’r cynnig fod angen i un o’r rhai presennol fod wedi’i benodi gan 
Lywodraeth Cymru. Roedd yr ymatebion hyn yn datgan y gallai gwahaniaethu 
rhwng penodeion Llywodraeth Cymru ac aelodau eraill achosi rhwyg. 
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O ran yr ymatebion hynny a ymdriniodd â’r cynnig penodol i ymestyn cyfnod y 
penodiad ar gyfer cynrychiolwyr cenedlaethol a’r llywydd, cytunodd chwech 
â’r cynnig ac anghytunodd tri. 
 
Cytunodd y Cyngor Llywodraethu â’r cynnig i ymestyn y cyfnod, ond nododd y 
dylai hyn fod yn unol â chyfnod swydd penodeion Llywodraeth Cymru (sef 
pedair blynedd ar hyn o bryd). Datganodd un ymateb y dylid ymestyn y cyfnod 
i bum mlynedd fan bellaf, gan o bosib leihau nifer yr etholiadau.  
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Roedd y safbwyntiau yn amrywio o ran y trefniadau llywodraethu newydd. Y 
prif reswm dros godi nifer y penodeion allanol yw sicrhau lefel briodol o graffu 
allanol, yn arbennig gan gofio y bydd swyddogaeth Awdurdodau Lleol yn y 
broses o benodi aelodau yn cael ei diddymu. Mae hyn yn unol ag arfer da ar 
gyfer gweinyddu cyhoeddus. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y gall hyblygrwydd fod yn fuddiol, ac fe 
gynigir y gellid penodi ‘hyd at dri’ aelod allanol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod y gallai gwahaniaethu rhwng penodeion 
ac aelodau eraill o’r Cyngor Llywodraethu gael ei weld fel rhywbeth 
cynhennus. Felly mae’r cynnig bod yn rhaid i unigolyn penodedig allanol fod 
yn bresennol i sicrhau cworwm yn y cyngor llywodraethu yn cael ei ddileu.  
 
Cwestiwn 2 yr Ymgynghoriad: Mae’r cynigion ar gyfer penodi aelodau a 

chadeiryddion yn adlewyrchu arfer gorau mewn cyfiawnder gweinyddol. 
 

Gwahoddir sylwadau ar y cynigion canlynol i:- 
 
- Ddileu swyddogaeth yr awdurdodau lleol yn y broses benodi; 
- Cyflwyno paneli dethol ar gyfer aelodau a chadeiryddion; 
- Newid ystod nifer yr aelodaeth o fewn deddfwriaeth; a  
- Gweithredu uchafswm tymor o 10 mlynedd i’r aelodaeth, gyda 

threfniadau pontio. 
 
Crynodeb o’r Sylwadau 
Ni wnaeth unrhyw ymateb anghytuno â’r cynnig penodol i ddiddymu 
swyddogaeth awdurdodau lleol yn y broses benodi a chyflwyno paneli dethol 
ar gyfer penodi aelodau a chadeiryddion.  
 
Nododd un ymateb fod cyfraniad awdurdodau lleol yn sicrhau y gweithredir 
‘arfer gorau’ wrth benodi aelodau, ac na fyddai’r arbenigedd hwn ar gael 
mwyach o ganlyniad i ddiddymu eu swyddogaeth. Nododd un ymateb y 
byddai’r gofyniad i gael o leiaf un penodai allanol yn achosi rhwyg. 
 
Cytunodd dau ymateb, gan gynnwys yr ymateb gan y Cyngor Llywodraethu, 
â’r newidiadau i ystod yr aelodaeth o fewn y ddeddfwriaeth, gan gydnabod y 
darperir hyblygrwydd digonol gan yr ystod arfaethedig o 16 i 160. 
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Anghytunodd tri ymateb â’r cynnig gan ddadlau na fyddai baich gwaith yn 
lleihau o reidrwydd yn y dyfodol a bod angen cadw’r nifer cyfredol o aelodau. 
 
O’r ymatebion hynny a roddodd sylw uniongyrchol i’r cynnig i gyflwyno tymor 
o ddeng mlynedd fan bellaf a’r trefniadau pontio cysylltiedig, cytunodd un ac 
anghytunodd chwech. Nodwyd yn yr ymatebion a oedd yn anghytuno y 
byddai’r cynigion yn arwain at golledion sylweddol o ran gwybodaeth a 
phrofiad yn y gwasanaeth ac y byddai’n anodd adfer hynny. Nododd un 
ymateb ei bod yn cymryd blynyddoedd i hyfforddi aelod i fod yn barod i 
gyflawni swyddogaeth cadeirydd.  
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod o’r farn y dylid lleihau niferoedd yr 
aelodaeth yn yr hirdymor fel y gellir defnyddio adnoddau yn effeithiol. 
Cydnabyddir y gallai cyflwyno tymor o ddeng mlynedd fan bellaf arwain at golli 
gwybodaeth a sgiliau gwerthfawr yn rhy gyflym. Felly mae Llywodraeth Cymru 
yn bwriadu addasu’r cynigion ar gyfer aelodau presennol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn dymuno pwysleisio bod y gofyniad y dylai aelod 
allanol fod yn bresennol ar baneli dethol ar gyfer aelodau yn unol ag arfer da 
mewn gweinyddiaeth gyhoeddus.  
 
Cwestiwn 3 yr Ymgynghoriad: Gwahoddir sylwadau ar i ba raddau y mae’r 
cynigion: 

 Yn lleihau baich gweinyddol y gweithdrefnau etholiadol;  

 Yn parhau i sicrhau bod y broses ethol yn deg ac yn gyfiawn i ddarpar 
ymgeiswyr a’r aelodaeth.  

 
 
Crynodeb o’r Sylwadau 

Cytunodd pob un o’r wyth ymateb a gyfrannodd sylwadau â’r cynigion hyn. 
Nododd dau ymateb y dylid gwneud yn glir y dylai darpar ymgeiswyr gael 
cyflwyno datganiad o’u haddasrwydd yn yr iaith o’u dewis.  
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
Mae’r Tribiwnlys yn ddarostyngedig i Safonau'r Gymraeg ac mae’n rhaid iddo 
sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.  
 
Cwestiwn 4 yr Ymgynghoriad: A oes unrhyw ddiwygiadau ychwanegol i 
Reoliadau 2010 a fyddai’n lleihau gorbenion gweinyddol y gweithdrefnau 
etholiadol? 
 
Crynodeb o’r Sylwadau 
Nododd un ymateb y dylid ystyried ymestyn cyfnod swydd aelodau’r Cyngor 
Llywodraethu i hyd at bum mlynedd, gan o bosib leihau nifer yr etholiadau. 
Byddai rhagnodi tymor hwyaf, yn hytrach na chyfnod sefydlog, yn darparu’r 
cyfle i ddarwahanu’r cyfnodau yn y swydd ac osgoi newid llwyr i aelodaeth y 
Cyngor Llywodraethu, ac felly sicrhau cydbwysedd rhwng dilyniant ac 
adnewyddu. 
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Ymateb Llywodraeth Cymru 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod o’r farn mai swyddi tymor sefydlog 
sy’n addas ar gyfer y cynrychiolwyr cenedlaethol o gofio eu bod yn cael eu 
hethol gan yr aelodaeth. 
 
Cwestiwn 5 yr Ymgynghoriad: Bwriedir i’r cynigion hwyluso’r Tribiwnlys i 

reoli’r nifer mawr o apeliadau Ardrethi Annomestig yn fwy effeithiol. 
Gwahoddir sylwadau penodol ar y cynigion uchod o ran:  
 

 I ba raddau y maen nhw’n lleihau costau gweinyddol ‘diangen’.  

 Nifer tebygol yr achosion a allai gael eu ‘dileu’ mewn modd amserol.  

 A fydd y cynigion yn sicrhau y bydd pob parti yn fodlon bod y broses 
apeliadau yn cael ei gwneud mewn modd teg a chyfiawn neu beidio. 

 A ddylai’r clerc neu banel tribiwnlys benderfynu dileu apêl. 
 

Crynodeb o’r Sylwadau 
 
Datganodd ymateb y Cyngor Llywodraethu y ceid defnyddio darpariaethau 
dileu dim ond pe byddai gan y clerc ‘swyddogaethau cofrestrydd’, a fyddai’n 
caniatáu ar gyfer gwrthod apeliadau a chadarnhau cytundebau anghyflawn. 
Nododd yr ymateb mai ychydig iawn o ryngweithio â phartïon a geir cyn y 
gwrandawiad ar fanylion eu hachosion. Er mwyn darparu gwasanaeth dileu yn 
effeithiol byddai angen datblygu trefniadau cyfnewid achosion rhwng y partïon 
a chyflwyno papurau ymlaen llaw mewn da bryd. Mae’r Tribiwnlys hefyd yn 
awgrymu y byddai’n hanfodol darparu pwerau ‘gosod cyfarwyddyd’ i’r 
tribiwnlys yn unol â rhai Tribiwnlys Prisio Lloegr. 
 
Awgrymodd dau ymateb na fyddai’r rheolau dileu yn mynd i’r afael â’r broblem 
sylfaenol o ymholiadau Ardrethi Annomestig yn dod yn apeliadau yn 
awtomatig ar ôl cyfnod penodol o amser. Nododd un ymateb y gallai’r rheolau 
dileu fynd i’r afael â’r broblem o nifer mawr o apeliadau yn cael eu gwrthod 
neu eu cymeradwyo ar y cam gwrandawiad. Nododd efallai y byddai’n bosibl 
dileu cynnig pan nad yw apelydd wedi ymgysylltu â’r broses.  
 
Roedd dau ymateb o blaid cyflwyno’r rheoliadau dileu ac yn datgan y dylai’r 
penderfyniad gael ei wneud gan y clerc.  
 
Nododd y Tribiwnlys, o ran tegwch, y dylid ymestyn y cyfnod o bythefnos i 
bartïon ymateb cyn ‘dileu’ i fis. 
 
O ran achosion lle byddai’r ddarpariaeth dileu yn galluogi apêl i gael ei dileu 
pan fo cytundeb cychwynnol eisoes wedi ei gyflawni gydag Asiantaeth y 
Swyddfa Brisio, yn ôl un ymateb byddai’r Tribiwnlys yn ddibynnol ar 
wybodaeth gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio, ac y byddai’n effeithio ar 
annibyniaeth y broses.  
 
Nododd dau ymateb bod oedi yn gallu digwydd yn aml yn yr achosion hyn 
rhwng y cytuno ar apêl, o ganlyniad i drefniadau yn Asiantaeth y Swyddfa 
Brisio neu oherwydd yr amser i gaffael cyfarwyddiadau gan y trethdalwr. 
Gallai’r cynigion adael y trethdalwr â phrisiad nas cytunwyd, ac wedi colli’r 
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hawl i wrandawiad oherwydd y penderfyniad. Er mwyn lleihau nifer yr 
achosion sy’n mynd i’r Uwch Dribiwnlys, roeddent yn awgrymu y gellid ymdrin 
â’r sefyllfa hon drwy ohirio’r gwrandawiad tan bydd y broses gytuno wedi’i 
chwblhau, sydd yn broses a gymhwyswyd gan Dribiwnlys Prisio Lloegr drwy 
Practice Statement B5 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
Ni fydd pwerau dileu ychwanegol yn cael eu darparu i’r Tribiwnlys ar hyn o 
bryd. Er hynny, mae Llywodraeth Cymru’n cynnig diwygio deddfwriaeth er 
mwyn caniatáu i’r Tribiwnlys waredu’r apêl (heb wrandawiad) os oes cytundeb 
rhwng y partïon. 
 
Cwestiwn 6 yr Ymgynghoriad: Gwahoddir sylwadau ynghylch a fydd y 
cynigion yn sicrhau bod y Tribiwnlys yn gallu cyflawni ei ddyletswyddau dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 
 
Crynodeb o’r Sylwadau 
Cafwyd un ymateb gan aelod o’r Tribiwnlys yn cyfeirio at amgylchiadau 
personol a’r addasiadau a wnaed gan y Tribiwnlys.  
 
Ymateb Llywodraeth Cymru  
Cyfrifoldeb y Tribiwnlys yw bodloni ei rwymedigaethau o dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010. Bydd gallu’r tribiwnlys i fodloni rhwymedigaethau o dan y 
Ddyletswydd Cydraddoldeb yn cael ei adolygu fel rhan o drefniadau monitro 
rheolaidd. 
 
Cwestiwn 7 yr Ymgynghoriad: Gwahoddir sylwadau ar yr effeithiau 
(cadarnhaol neu niweidiol) y bydd cyflwyno’r cynigion yn eu cael ar gyfleoedd 
i bobl ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r 
Saesneg.  
 

Crynodeb o’r Sylwadau 

Nododd dau ymateb y dylid ei gwneud yn glir y dylai darpar ymgeiswyr ar 
gyfer swyddi gael cyflwyno datganiad o’u haddasrwydd yn yr iaith o’u dewis. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae’r Tribiwnlys yn ddarostyngedig i Safonau'r Gymraeg ac mae’n rhaid iddo 
sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg. 
 
Cwestiwn 8 yr Ymgynghoriad: Gwahoddir sylwadau ynghylch a allai’r 

cynigion gael eu llunio neu eu diwygio i gael effeithiau cadarnhaol neu lai o 
effeithiau negyddol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg ac i beidio â 
thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 
 
Crynodeb o’r Sylwadau 
Nododd dau ymateb y gallai cyfyngu ar dymor hwyaf aelodaeth beryglu gallu’r 
Tribiwnlys i barhau i gynnig yr un lefel o wasanaeth, os nad yw’n gallu 
recriwtio aelodau dwyieithog newydd. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 

https://www.valuationtribunal.gov.uk/wp-content/uploads/2016/02/Practice-Statement-B5-Listed-appeals-where-the-parties-have-reached-agreement-final.pdf
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Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod o’r farn y dylai’r sefydliad weithio 
tuag at leihau niferoedd yr aelodaeth yn yr hirdymor er mwyn gallu defnyddio 
adnoddau yn effeithiol. Mae Llywodraeth Cymru yn credu y byddai cyflwyno 
tymor hwyaf o ddeng mlynedd yn cynyddu gallu’r Tribiwnlys i adlewyrchu’r 
boblogaeth sy’n defnyddio’r gwasanaeth, sy’n cynnwys siaradwyr Cymraeg. 
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4. Rhestr Ymatebwyr 
 
Cafwyd ymatebion gan yr unigolion a’r sefydliadau canlynol: 
 

Cyngor Llywodraethu Tribiwnlys Prisio Cymru  
 
Saith Aelod o Dribiwnlys Prisio Cymru 
 
Un aelod o staff Tribiwnlys Prisio Cymru  
 
Y Sefydliad Ardrethu a Phrisio Refeniw (IRRV) 
 
Sefydliad Brenhinol Syrfewyr Siartredig Cymru (RICS) 
 
GL Hearn (ymgynghorydd eiddo)  
 
Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) 
 
Y Gymdeithas Siopau Cyfleustra (ACS)  
 
Un Cynghorydd Sir 
 
Un Unigolyn 
 


