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(SBRR) yng Nghymru. Bydd y cynllun parhaol hwn yn cael ei roi ar waith o 1 
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ardrethi annomestig.  
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Sicrhau Toriad Treth i Fusnesau Bach: Cynllun Rhyddhad 
Ardrethi Newydd ar gyfer Busnesau Bach yng Nghymru 
 

Cyflwyniad 

 

1. Mae math o gynllun Rhyddhad Ardrethi ar gyfer Busnesau Bach (SBRR) wedi bod 

ar waith yng Nghymru ers 2008, gan ddarparu rhyddhad gorfodol o ardrethi 

annomestig i eiddo yn ôl eu gwerth ardrethol a’u categori defnydd cyffredinol.  

 

2. Y cynllun SBRR yw’r cynllun rhyddhad ardrethi annomestig mwyaf yng Nghymru, 

a bydd yn darparu oddeutu £110 miliwn o gymorth i fusnesau bach yn 2017-18. 

 

3. Mae cyflwyno cynllun SBRR parhaol yng Nghymru o 1 Ebrill 2018 ymlaen yn rhan 

allweddol o fwriad Llywodraeth Cymru i gefnogi busnesau llai yng Nghymru. Bydd 

y ddarpariaeth bresennol, dros dro o ryddhad yn dod parhaol o fis Ebrill 2018.  

Bydd y cynllun newydd yn parhau i gael eu datblygu ar ôl ei gyflwyno. 

 

4. Diben yr ymgynghoriad oedd cael barn ystod eang o randdeiliaid ynghylch y 

cynigion polisi ar gyfer llunio’r cynllun parhaol. Cafodd yr ymatebion eu defnyddio i 

siapio’r ddeddfwriaeth ar gyfer y cynllun parhaol a fydd yn cael ei rhoi ar waith yn 

ystod blwyddyn ariannol 2018-19. 

 

Y Cynigion 
 

5. Roedd yr ymgynghoriad yn canolbwyntio ar ddatblygu cynllun SBRR parhaol 

newydd ar gyfer Cymru ac i gyflwyno cynllun er mwyn rhoi cymorth yn fwy 

effeithiol i fusnesau bach.  Roedd yr ymgynghoriad yn esbonio’r rhyddhad sy’n 

cael ei roi ar hyn o bryd, y cyd-destun a'r achos dros newid, a'r opsiynau polisi 

sy’n cael eu hystyried ar gyfer cynllun parhaol.  Roedd yr ymgynghoriad yn gofyn 

barn gyffredinol am bob un o’r prif gynigion, yn ogystal â’r ystyriaethau 

deddfwriaethol, gweinyddol ac ariannol penodol.  Yn gryno, dyma oedd y 

cynigion: 

 lleihau’r rhyddhad ar gyfer busnesau a oedd yn gymwys i gael SBRR ar gyfer 

mwy nag un eiddo 

 adolygu eithriadau SBRR presennol ac yn y dyfodol 

 rhoi mwy o gymorth i fusnesau bach cymwys  

 rhoi rhyddhad ychwanegol ar gyfer sectorau penodol sy’n cefnogi amcanion 

ehangach y Llywodraeth, er enghraifft, y sector gofal plant 

 ystyriaethau tymor hwy ar gyfer y cynllun 

 

6. Bydd y cynllun newydd yn seiliedig ar yr ailbrisiad diweddaraf ar 1 Ebrill 2017, a 

bydd yn ystyried y dystiolaeth ddiweddaraf sydd ar gael am newidiadau i 

werthoedd ardrethol a’r defnydd a wneir o eiddo annomestig yng Nghymru (y 

sylfaen drethu).  
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7. Nid oedd yr ymgynghoriad yn gofyn i bobl am eu barn ynghylch a ddylid parhau 

â’r cynllun SBRR neu beidio, nac a ddylid cynnig rhyw ffurf arall o gymorth i 

fusnesau bach. 

  

Ymgysylltu 
 

8. Gofynnwyd am safbwyntiau fel rhan o gyfnod ymgynghori 12 wythnos o hyd, a 

ddechreuodd ar 21 Gorffennaf 2017 ac a ddaeth i ben ar 13 Hydref 2017. 

Cyhoeddwyd yr ymgynghoriad ar dudalennau ymgynghoriadau ar wefan 

Llywodraeth Cymru.  Roedd modd cyflwyno barn a sylwadau ar bapur, dros e-

bost neu ar-lein, naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.   

 

Trosolwg o'r Ymatebion 
 

9. Cafwyd 85 ymateb o sylwedd i’r ymgynghoriad i gyd, a hynny gan ystod o 

randdeiliaid.  Mae Ffigur 1 yn dangos yr ymatebion a gafwyd yn ôl categori.  O 

blith yr 85 ymateb, daeth 14 gan gynghorau sir a chynghorau tref a chymuned, a 

daeth 22 gan gyrff cynrychioladol proffesiynol neu fusnesau.  Daeth sawl ymateb 

gan sectorau penodol – ynni, twristiaeth, lletygarwch a gofal plant (23 i gyd).  

Daeth gweddill yr ymatebion gan dalwyr ardrethi unigol a sefydliadau eraill.   

 

Ffigur 1: Ymatebion yn ôl categori i’r ymgynghoriad Sicrhau toriad treth i 

fusnesau bach: Cynllun rhyddhad ardrethi newydd ar gyfer busnesau 

bach yng Nghymru 

 

 

Talwr ardrethi, 19 

Corff 
cynrychioladol, 18 

Awdurdod Lleol, 9 

Ynni, 8 

Twristiaeth, 6 

Gofal plant, 5 

Cyngor Tref a 
Chymuned, 5 

Dienw, 4 

Siambr Fasnach, 4 

Lletygarwch, 4 

Gwleidyddol, 2 Dinesydd, 1 
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10. Mae rhestr lawn o'r ymatebwyr ar gael yn Atodiad 1.  Mae ymatebion unigol ar 

gael ar gais gan y Gangen Polisi Trethi Lleol Llywodraeth Cymru. 

 

Crynodeb o'r Ymatebion 

 

11. Nod y ddogfen hon yw rhoi crynodeb o'r ymatebion a ddaeth i law.  Nid bwriad y 

ddogfen yw cofnodi pob pwynt a godwyd gan ymatebwyr, ond amlygu'r pwyntiau 

allweddol. 

 

Cyllido SBRR 

 

12. Roedd yr ymgynghoriad yn esbonio bod cynnig SBRR yn ymrwymiad ariannol 

sylweddol gan ei fod yn cael ei ariannu’n llwyr gan Lywodraeth Cymru. Roedd 

hefyd yn edrych ar sut byddai modd creu cyllid ychwanegol ar gyfer SBRR yn y 

dyfodol.  

 

Cwestiwn 1 Mae gan Lywodraeth Cymru ddiddordeb yn eich safbwyntiau 

gyllido SBRR yng Nghymru yn awr ac yn y dyfodol, gan gynnwys 

sut mae’r lluosydd yn gweithio. 

 

13. Ymatebion i’r ymgynghoriad: Cyllido SBRR yng Nghymru yn awr ac yn y 

dyfodol  

 Soniodd sawl un o’r ymatebwyr pa mor werthfawr yw’r cymorth mae SBRR yn 

ei gynnig i fusnesau yng Nghymru. Byddai cynllun parhaol yn rhoi sicrwydd ac 

yn dwyn budd mawr o ran cynaliadwyedd busnesau bach ac annog twf 

economaidd. 

 Awgrymodd rhai o’r ymatebwyr bod angen edrych ar y system ardrethi 

annomestig gyfan er mwyn sicrhau ei bod yn addas i’r diben ac yn bodloni 

anghenion economi Cymru.   

 Tynnodd rhai o’r ymatebwyr sylw at y gwahaniaeth rhwng trothwyon Cymru a 

Lloegr. 

 Roedd consensws ymysg yr ymatebwyr y dylai’r cynllun SBRR barhau i gael ei 

ariannu’n llwyr gan Lywodraeth Cymru, gan gefnogi cynllun sy’n hyblyg ac yn 

ymateb i’r anghenion sy’n newid yng Nghymru. 

 

14. Ymatebion i’r ymgynghoriad: Sut mae'r lluosydd yn gweithio 

 Roedd dadleuon yn erbyn rhannu’r lluosydd yng Nghymru i greu cyllid 

ychwanegol fel sy’n digwydd yn Lloegr a’r Alban.  Awgrymwyd na ddylai 

busnesau mwy dalu mwy, gan gydnabod bod SBRR yn eithaf drud yng 

Nghymru (o'i gymharu â Lloegr) oherwydd cyfran y busnesau bach yn y sylfaen 

drethu.  

 Awgrymwyd y dylai unrhyw ryddhad ardrethi annomestig gynnwys 

‘darpariaethau machlud’ a fyddai’n caniatáu amserlen ar gyfer adolygu neu 
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ddirwyn i ben.  Byddai hyn yn sicrhau nad yw’r rhyddhad a’r esemptiadau yn 

gwreiddio’n gadarn na bod talwyr ardrethi yn mynd yn ddibynnol arnynt. 

 Rhewi’r cynnydd yn y lluosydd yng Nghymru yn y dyfodol oedd un o’r 

awgrymiadau gan rai o’r ymatebwyr. 

 Roedd cael un lluosydd yng Nghymru yn cael ei weld yn fodel mwy ffafriol ar 

gyfer ardrethi annomestig na'r hyn sydd ar gael yn Lloegr a'r Alban, ac mae’n 

syml ac yn glir i’r talwyr ardrethi ei ddeall. 

 Derbyniwyd y gallai’r cyllid ychwanegol a fyddai’n cael ei greu drwy rannu'r 

lluosydd rhwng eiddo bach a mawr greu refeniw ychwanegol, ond i wneud hyn, 

byddai angen diwygio’r ddeddfwriaeth sylfaenol. Dylid ystyried hyn yn y dyfodol 

o ran ardrethi annomestig.   

 Tynnodd sawl un o’r ymatebwyr sylw at y goblygiadau ehangach o rannu’r 

lluosydd a allai fod yn gymhelliant i fusnesau beidio â sefydlu yng Nghymru, ac 

annog y busnesau sydd yma’n barod i ddewis adleoli y tu allan i Gymru o 

ganlyniad i’r lluosydd uwch.  Nodwyd hefyd fod y lluosydd yng Nghymru yn 

uwch na'r lluosyddion yn Lloegr a'r Alban. 

 Roedd rhai o’r ymatebwyr yn pryderu ynghylch effaith cael lluosydd uwch ar 

sectorau penodol fel busnesau gofal plant. 

 

Casgliadau 

15. Mae’r rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn croesawu'r cymorth y mae SBRR yn ei gynnig, 

ac roedden nhw’n cefnogi cael cynllun parhaol. 

 

Ymdrin â busnesau mwy, sy’n dal mwy nag un eiddo bach, sy'n cael budd 

o’r SBRR    

 

16. Ar hyn o bryd, mae’r cynllun SBRR yng Nghymru yn rhoi rhyddhad i bob eiddo 

sy'n gymwys heb gyfyngu’r rhyddhad mewn perthynas â sawl eiddo bach sydd 

gan y busnes.  Mae hyn yn golygu y gall siop cadwyn genedlaethol elwa o gael 

rhyddhad ar gyfer pob eiddo bach sydd ganddi ledled Cymru.  Roedd yr 

ymgynghoriad yn cynnig cyfyngu ar y rhyddhad mewn perthynas â sawl eiddo 

bach sydd gan y busnes.   

  

Cwestiwn 2 Ydych chi’n cytuno y dylid rhoi terfyn ar faint o ryddhad y gall 

busnes sydd â mwy nag un eiddo bach yng Nghymru ei gael? Os 

ydych, i ba raddau rydych chi’n meddwl y dylid cyfyngu ar hyn? 

 

Cwestiwn 3 

   

Beth yw goblygiadau gweinyddol a thechnegol cysylltiedig y dull 

a ffefrir gan Lywodraeth Cymru y bydd angen eu hystyried? 

 

Cwestiwn 4 Gofynnir am sylwadau am yr effeithiau (cadarnhaol neu er 

gwaeth) y gallai terfyn o’r fath eu cael ar dalwyr ardrethi y mae’r 

rhyddhad hwn yn effeithio arnynt, neu dalwyr ardrethi sy’n cael 

eu heithrio rhag cael y rhyddhad hwn. 

 



 

6 

17. Ymatebion i’r ymgynghoriad 

 Roedd cefnogaeth gyffredinol i roi terfyn ar faint o ryddhad y gall busnes sydd â 

mwy nag un eiddo bach ei gael. 

 Roedd cefnogaeth eang i sicrhau bod hynny o arian sydd ar gael yn cael ei roi i 

fusnesau a fyddai’n elwa fwyaf o gael y rhyddhad. 

 Dywedodd nifer o’r ymatebwyr y byddai’n anodd gweinyddu cynllun ledled 

Cymru, ac y byddai angen system rhannu data i gadarnhau pwy sy’n gymwys a 

sicrhau bod talwyr ardrethi yn cael eu hadnabod yn gywir. 

 Mynegodd rai y byddai’n well i awdurdodau lleol gyfyngu'r SBRR.  Byddai 

hynny’n golygu bod yr awdurdodau lleol yn gallu pennu pwy sy’n gymwys, yn 

hytrach na bod hyn yn cael ei wneud ar lefel genedlaethol. Byddai hyn yn 

symleiddio’r broses yn fawr iawn. 

 Roedd consensws cyffredinol i gadw'r system yn syml ac yn hawdd ei 

gweinyddu. 

 Cododd sawl un o’r ymatebwyr y pwynt os bydd cyfyngu’r siopau cadwyn yn 

arwain at ddefnyddio dull gweithredu sy’n seiliedig ar wneud cais, gallai hyn 

arwain at lai o fusnesau yn gwneud cais am y rhyddhad gan ei fod yn cael ei 

roi’n awtomatig ar hyn o bryd.   

 Mynegodd rai o’r ymatebwyr bryderon ynghylch yr effaith y gallai cyfyngu’r 

siopau cadwyn ei chael ar fasnachfreintiau neu gadwyn busnes llai. 

 Dywedodd sawl un o’r ymatebwyr y byddai’n well ganddynt weld y rhyddhad yn 

cael ei roi’n awtomatig heb fod angen gwneud cais amdano, er mwyn sicrhau 

bod cymaint â phosib yn manteisio ar y cynllun ac i osgoi baich gweinyddol ar 

awdurdodau bilio a thalwyr ardrethi. 

 Yn yr ymatebion gan y sector gofal plant, mynegwyd pryderon ynghylch yr 

effaith ar safleoedd busnesau gofal plant sydd â chyfyngiadau arnynt a chostau 

gorbenion mawr. 

 Roedd rhai o’r ymatebwyr yn teimlo y gallai cyflwyno cyfyngiad ar siopau 

cadwyn gyda chyfnod rhybudd byr gael effaith niweidiol ar hyfywedd ariannol 

rhai busnesau. 

 Mynegwyd hefyd y gallai'r cyfyngiad effeithio ar nifer yr apeliadau fyddai’n cael 

eu cyflwyno o ganlyniad. 

 

Casgliadau 

18. Roedd dadleuon cefnogol dros gyfyngu ar draws Cymru gyfan neu gyfyngu ar sail 

awdurdodau lleol yn seiliedig ar nifer yr eiddo sydd gan fusnes neu ar sail gwerth 

ardrethol cyfanredol.  At ei gilydd, roedd mwy o ymatebwyr o blaid dull gweithredu 

ar sail awdurdodau lleol. 

 

SBRR – Eithriadau Presennol ac yn y Dyfodol 

 

19. Mae nifer o eithriadau SBRR sy’n berthnasol i’r cynllun presennol. Mae’r rhain yn 

bennaf ar gyfer mathau o eiddo sydd ddim yn cyd-fynd â’r diffiniad o fusnes bach. 

Roedd yr ymgynghoriad yn ystyried pa eithriadau eraill i’r cynllun y dylid eu gosod, 

a beth fyddai’r goblygiadau gweinyddol wrth gyflwyno mwy o eithriadau. 
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Cwestiwn 5 A oes unrhyw fathau o fusnes y dylid, yn eich barn chi, eu 

heithrio o’r cynllun newydd ac, os felly, pam? 

 

Cwestiwn 6 Beth yw’r goblygiadau gweinyddol wrth gyflwyno mwy o 

eithriadau? 

 

20. Ymatebion i’r ymgynghoriad 

 Byddai angen pennu unrhyw eithriadau’n ofalus er mwyn osgoi unrhyw 

sefyllfaoedd anghyson neu annheg.   

 Ni ddylai unrhyw gynnydd yn y mathau o fusnesau sy’n cael eu heithrio rhag 

SBRR effeithio er gwaeth ar y stryd fawr yn lleol ac ni ddylai arwain at golli 

gwaith. 

 Mae’n bosib y bydd rhoi cymorth ychwanegol i rai mathau o fusnesau yn mynd 

yn groes i bolisïau eraill Llywodraeth Cymru ynghylch byw’n iach, cynhwysiant 

ariannol, gwrthdlodi ac yn y blaen.   

 Gallai eithrio busnesau fel llefydd gwerthu bwyd cyflym, stiwdios haul neu 

siopau benthyciad diwrnod cyflog gael ei weld fel rhywbeth annheg. Gallai 

arwain hefyd at heriau cyfreithiol a grwpiau masnach yn lobïo Llywodraeth 

Cymru. 

 Pe byddai rhai busnesau’n cael eu heithrio ar y sail nad ydynt yn cyd-fynd â 

pholisi Llywodraeth Cymru a ddylai busnesau tebyg barhau i elwa o gynlluniau 

rhyddhad ardrethi?  Roedd ymatebwyr yn pryderu y gallai hyn gael ei ystyried 

yn anghysondeb. 

 Roedd awdurdodau lleol yn pryderu y byddai Aelodau Etholedig, Aelodau 

Cynulliad ac Aelodau Seneddol yn cysylltu mwy oherwydd bod busnesau lleol a 

phreswylwyr yn cysylltu â nhw yn sgil yr eithriadau.  Byddai rhoi ymatebion 

manwl yn gosod baich ychwanegol ar adnoddau staff awdurdodau lleol. 

 

Goblygiadau gweinyddol 

 Roedd ymatebwyr o'r farn y byddai newidiadau yn gymorth i awdurdodau lleol 

weinyddu ardrethi pe byddai peiriannau codi arian yn cael eu cynnwys yn 

benodol fel eithriad hereditament, ac felly’n cael eu heithrio’n benodol rhag bod 

yn gymwys i gael SBRR o dan y cynllun newydd. 

 Roedd yr ymatebwyr yn cytuno y byddai angen i’r cynllun fod yn hawdd ei 

weinyddu, a dylai bod yn hawdd gweld beth yw’r eithriadau.  Mae llawer o eiddo 

adwerthu yn ymddangos ar y rhestr ardrethi lleol fel ‘siop ac eiddo’. Mae hyn yn 

golygu y byddai awdurdodau lleol yn ei chael yn anodd iawn gweinyddu 

eithriadau sydd wedi’u targedu at ddefnydd penodol o eiddo, e.e., stiwdios haul.   

 Os yw’r cynllun gryn dipyn yn wahanol i'r cynllun yn Lloegr, yn sgil cyflwyno’r 

eithriadau, awgrymwyd y gallai costau a’r gwaith o gynnal a chadw unrhyw 

faterion ‘yn ymwneud yn benodol â Chymru’ gallai arwain awdurdodau Cymru 

yn wynebu costau datblygu a chynnal a chadw uwch gan gwmnïau 

meddalwedd. 
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 Roedd consensws cyffredinol i gadw'r system yn syml ac yn hawdd ei 

gweinyddu. 

 

Casgliadau 

21. Roedd dealltwriaeth gyffredinol o’r posibilrwydd o ryddhau adnoddau pe byddai 

mwy o eithriadau.  Cyfeiriodd sawl un o’r ymatebwyr at sefydliadau ariannol a 

benthycwyr diwrnod cyflog fel eithriadau ychwanegol posib. Ond, roedd 

ymatebwyr am weld sail resymegol glir cyn gwneud unrhyw eithriadau 

ychwanegol. 

 

Rhoi Mwy o Gymorth i Fusnesau Bach 

 

22. Roedd yr ymgynghoriad yn disgrifio'r gwahanol ffyrdd y gallai newidiadau i 

drothwyon bod yn gymwys am ryddhad roi mwy o gymorth i fusnesau bach.   

  

Cwestiwn 7 Pe byddai Llywodraeth Cymru yn rhyddhau adnoddau o’r 

cynllun presennol i roi cymorth ychwanegol i fusnesau bach 

cymwys o dan y cynllun newydd, yn seiliedig ar yr opsiynau a 

ddisgrifir ym mharagraff 4.24 yr ymgynghoriad, sut dylid ail-

fuddsoddi’r adnoddau hyn i gefnogi busnesau bach yn fwy 

effeithiol? 

  

Cwestiwn 8 A oes unrhyw oblygiadau gweinyddol neu dechnegol y dylid eu 

hystyried wrth newid y trothwyon rhyddhad presennol? 

 

Cwestiwn 9 Beth yw’r goblygiadau gweinyddol a thechnegol posibl wrth 

gyflwyno cynllun parhaol newydd a’r cyswllt rhyngddo â 

rhyddhad trosiannol? 

 

23. Ymatebion i’r ymgynghoriad 

 Roedd llawer o’r ymatebwyr yn croesawu'r buddsoddiad presennol a’r cymorth 

sy’n cael ei gynnig gan SBRR. Roedden nhw’n credu y dylid canolbwyntio ar 

symleiddio’r cynllun presennol. 

 Roedd consensws cyffredinol y dylid ehangu'r trothwyon er mwyn cefnogi 

cynifer o fusnesau ag y bo modd o fewn cyfyngiadau cyllido’r cynllun.   

 Roedd sawl un o’r ymatebwyr yn teimlo y dylid cynyddu’r trothwyon i gyfateb i'r 

trothwyon yn Lloegr, er bod llawer yn cydnabod bod y sylfaen drethu yng 

Nghymru yn wahanol i rannau eraill o’r DU gyda chyfran fwy o fusnesau bach. 

 Tynnodd rhai ymatebwyr sylw at y ffaith y gallai’r trothwyon presennol gymell 

busnesau i beidio ag ymsefydlu yng Nghymru. 

 Roedd rhai o’r ymatebwyr o’r farn y gellid rhoi cymorth ychwanegol i fusnesau 

newydd.   

 Mae ambell un yn awgrymu y dylid parhau i roi arian i gefnogi’r cynllun 

Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr. 
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 Roedd rhai o’r ymatebwyr yn teimlo y byddai cynyddu’r terfyn trethadwy 100% 

is yn gwneud i fwy o fusnesau beidio â chyfrannu at y gronfa ardrethi 

annomestig, ac y byddai hyn yn cael effaith niweidiol ar y cyllid ar gyfer 

gwasanaethau lleol. 

 Dywedodd rhai o’r ymatebwyr y byddai cynyddu’r trothwyon yn llawer drutach 

na'r cynllun presennol, ac efallai na fyddai modd cyflawni hyn o fewn y cwmpas 

cyllido presennol. 

 Cafodd ei gydnabod y byddai cynyddu trothwy uwch y cynllun yng Nghymru yn 

gostus, ac mai ychydig iawn o fusnesau ychwanegol fyddai’n cael cymorth yn ei 

sgil gan fod y rhan fwyaf o fusnesau bach yng Nghymru eisoes yn elwa o’r 

cynllun.   

 O safbwynt technegol, dywedwyd y byddai angen cyfleu unrhyw newidiadau i 

drothwyon y cynllun mewn da bryd, er mwyn sicrhau bod newidiadau i’r 

feddalwedd a’r prosesau bilio’n cael eu gwneud. 

 Mae'r cysylltiad rhwng SBRR a’r cynllun rhyddhad trosiannol yn gwneud y 

system yn fwy cymhleth.  Gallai hyn fod yn anodd i dalwyr ardrethi ei ddeall, ac 

roedd ymatebwyr o’r farn y dylai hyn gael ei gyfleu’n glir. 

 

Casgliadau 

24. Nid oedd consensws clir ynghylch sut byddai modd newid y trothwyon.  Roedd 

ymatebwyr yn cydnabod y byddai cynyddu’r trothwyon yn llawer drutach ac efallai 

na fyddai modd cyflawni hyn o fewn y cwmpas cyllido presennol. 

 

Targedu Cymorth ar gyfer Amcanion Ehangach Llywodraeth Cymru: 

Safleoedd Adwerthu 

 

25. Roedd yr ymgynghoriad yn cynnig cael gwared ar y rhyddhad uwch sydd ar gael i 

eiddo adwerthu o dan SBRR. 

  

Cwestiwn 10 Rydym yn awyddus i gael barn am gael gwared ar y rhyddhad 

uwch ar gyfer safleoedd adwerthu sydd â gwerth ardrethol o 

rhwng £10,501 ac £11,000. 

 

Cwestiwn 11 A oes unrhyw oblygiadau gweinyddol neu dechnegol y dylid eu 

hystyried wrth newid rhyddhad y sector adwerthu? 

 

26. Ymatebion i’r ymgynghoriad 

 Awdurdodau cytuno mai bach iawn fyddai’r effaith ariannol ar draws Cymru 

wrth gael gwared ar y rhyddhad uwch i safleoedd adwerthu sydd â gwerth 

ardrethol o rhwng £10,501 ac £11,000, ac yn cytuno y dylai’r arian gael ei 

rhyddhau a’i dargedu’n fwy effeithiol. 

 Y consensws cyffredinol oedd nad oedd rheswm dros gadw'r paramedrau sy’n 

amherthnasol erbyn hyn, a chafodd y cynnig i gael gwared ar haen weinyddol 

ddiangen o fewn y cynllun newydd ei groesawu.   
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 Roedd nifer fach o adwerthwyr o’r farn y dylid cadw’r cymorth hwn.  Roedd y 

Gymdeithas Siopau Cyfleustra hoffi gweld cynllun rhyddhad penodol i 

adwerthwyr gan mai adwerthwyr yw’r cyflogwyr mwyaf yn economi Cymru. 

 

Ystyriaethau gweinyddol 

 Cyn belled ag y bod cyflenwyr meddalwedd awdurdodau lleol yn cael digon o 

rybudd am unrhyw newidiadau, dywedwyd mai bach iawn fyddai’r effaith 

weinyddol / technegol.  Mae’n bosib y byddai angen cyflwyno gofynion ardrethi 

diwygiedig i nifer fach o fusnesau ar gyfer 2018-19 pe byddai oedi wrth newid y 

ddeddfwriaeth. 

 

Casgliadau 

27. Roedd cefnogaeth gyffredinol i gael gwared ar y rhyddhad uwch, gan ystyried y 

byddai’n symleiddio’r strwythur rhyddhad ac yn cael gwared ar haen weinyddol a 

oedd yn ddiangen mewn cynllun newydd. 

 

Targedu Cymorth ar gyfer Amcanion Ehangach Llywodraeth Cymru: 

Safleoedd Gofal Plant 

 

28. Roedd yr ymgynghoriad yn esbonio'r rhyddhad ychwanegol a roddir i’r sector hwn 

o dan y cynllun presennol, gan nodi’r sail resymegol dros pam gallai sector hwn 

gael rhyddhad ychwanegol ac edrych ar y gwahanol ffyrdd o wneud hyn.   

 

Cwestiwn 12 Rydym yn awyddus i gael barn ynghylch a ddylai’r sector gofal 

plant gael rhyddhad ychwanegol, ar ben yr hyn a ddarperir o 

dan y cynllun SBRR presennol er mwyn cefnogi’r gwaith o 

wireddu’r ymrwymiad i ddarparu 30 awr o ofal plant? 

 

Cwestiwn 13 Pe byddai rhyddhad ychwanegol yn cael ei roi i’r sector gofal 

plant, gan ystyried y dewisiadau a ddisgrifir yn 4.39, sut dylai 

hyn gael ei ddarparu drwy’r cynllun SBRR? 

 

Cwestiwn 14 A oes unrhyw oblygiadau gweinyddol neu dechnegol y dylid eu 

hystyried wrth ddarparu rhyddhad ychwanegol i’r sector hwn? 

 

29. Ymatebion i’r ymgynghoriad 

 At ei gilydd, roedd awdurdodau Cymru o blaid yr egwyddor o roi SBRR i gefnogi 

ac i gyflawni ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynnig 30 awr o ofal plant.  Ond, 

roedden nhw’n pryderu ynghylch sut byddai’r rhyddhad ychwanegol yn gweithio 

ochr yn ochr â'r cyfyngiadau ar gyfer mwy nag un eiddo.  Roedden nhw o’r farn 

y dylid ystyried rhoi cyllid ychwanegol a digon o amser i awdurdodau 

weithredu’r newidiadau. 

 Roedd awdurdodau lleol yn cefnogi’r opsiwn o godi’r trothwy i £16,000, yn 

ogystal â 50% o ryddhad, yn hytrach na gwneud hyn yn raddol. 
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 Roedd darparwyr gofal plant yn gwbl gefnogol o roi rhyddhad ychwanegol i’r 

sector, gan ddweud bod ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddarparu 30 awr o 

ofal plant yn rhywbeth y dylai gael ei gefnogi drwy ryddhad ardrethi annomestig 

ychwanegol. 

 Nid oedd diwydiannau eraill yn gefnogol iawn i roi cymorth ychwanegol i'r 

sector gofal plant.  Roedd sawl un o’r ymatebwyr yn gwrthwynebu’r cynnig a 

awgrymwyd, gan ddweud y dylai’r rhyddhad fod yn gyson ar gyfer pob busnes 

bach yng Nghymru.   

 Ni chafodd unrhyw broblemau gweinyddol na thechnegol eu nodi wrth ynghylch 

rhoi rhyddhad ychwanegol i’r sector gofal plant.  Cytunodd yr awdurdodau mai 

bach iawn fyddai’r effaith dechnegol a gweinyddol pe byddai digon o rybudd yn 

cael ei roi i’r darparwyr meddalwedd.   

 

Casgliadau 

30. Roedd cefnogaeth gyffredinol i roi rhyddhad ychwanegol i ddarparwyr gofal plant 

drwy’r cynllun SBRR.  Cafodd y cynnig i roi rhyddhad o hyd at £16,000 ei dderbyn 

ar y cyfan; er nid oedd pawb yn gytûn ynghylch pa mor raddol y dylai hyn 

ddigwydd.  Ni chafodd dim problemau technegol na gweinyddol eu nodi ond 

dywedwyd yn glir y dylai darparwyr meddalwedd gael digon o rybudd. 

 

Ystyriaethau yn y Tymor Hwy – Rhyddhad dros amser cyfyngedig 

 

31. Mae gan Lywodraeth Cymru ddiddordeb mewn ystyried un maes, sef a ddylai pob 

busnes sy’n gymwys gael rhyddhad yn barhaol, neu a ddylid rhoi'r rhyddhad dros 

amser cyfyngedig mewn amgylchiadau penodol. Er enghraifft, gellid rhoi rhyddhad 

i fusnesau newydd wrth iddyn nhw ddechrau ymsefydlu, a’r cymorth yn cael ei 

dynnu’n raddol wedyn wrth i’r busnesau allu cynnal eu hunain. 

 

Cwestiwn 15 Rydym yn ceisio barn am y posibilrwydd o gyflwyno cymorth 

dros amser cyfyngedig ar gyfer rhai talwyr ardrethi a fydd yn 

cael ei dynnu’n ôl yn raddol.  Beth yw manteision ac 

anfanteision dull gweithredu o'r fath?  

 

32. Ymatebion i’r ymgynghoriad 

 Roedd yr ymatebion yn dangos cefnogaeth gyffredinol i ffurf o ryddhad dros 

amser cyfyngedig ar gyfer busnesau newydd, ond wedi’i weinyddu ar wahân i’r 

SBRR. 

 Roedd ymatebwyr o’r farn y gallai cymorth dros amser cyfyngedig fod yn eithaf 

hawdd ei weinyddu a rhoi sicrwydd i fusnesau ynghylch y rhwymedigaeth iddyn 

nhw dalu ardrethi dros gyfnod penodedig, gan roi amser i fusnes sefydlu. 

 Roedd ymatebwyr yn pryderu ynghylch twyll, e.e. busnesau’n ceisio cael 

rhyddhad drwy'r amser drwy gwmnïau ‘ffenics’.  Roedd gan gyrff gweinyddu 

bryderon ynghylch y math hwn o dwyll ac osgoi a fyddai’n golygu bod 

awdurdodau lleol yn wynebu costau gweinyddu anghymesur.   
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 Roedd nifer fach o ymatebwyr o'r farn y gallai cymorth dros amser cyfyngedig 

gael ei weld fel rhywbeth a oedd yn ‘cynnal’ busnes anghynaliadwy. 

 

Casgliadau 

33. Roedd cefnogaeth i gyflwyno cymorth dros amser cyfyngedig i fusnesau newydd 

ond gofynnodd ymatebwyr am ymgynghoriad ar wahân ar yr adeg briodol yn 

nodi'r rhesymau pam ddylid cyflwyno’r rhyddhad a’i strwythur ariannol. 

 

Targedu busnesau sy’n cefnogi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru 

 

34. Mae gan Lywodraeth Cymru ddiddordeb mewn ystyried sut mae modd defnyddio 

cymorth ar gyfer busnesau bach i helpu i wireddu blaenoriaethau ehangach. Yn y 

tymor hir, mae gan Lywodraeth Cymru ddiddordeb mewn edrych ar roi cymorth i 

fusnesau sy’n cyd-fynd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, neu’n gweithio at 

wneud hynny, ac sydd o fudd cymdeithasol, economaidd neu amgylcheddol i 

Gymru. 

 

Cwestiwn 16 Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i gael barn gyffredinol am 

roi cymorth i fusnesau sy’n cefnogi, neu’n gweithio tuag at 

gefnogi amcanion ehangach Llywodraeth Cymru ac mae’n 

gofyn am gynigion i ddatblygu’r cynllun yn y dyfodol.  

 

35. Ymatebion i’r ymgynghoriad 

 

Y Sector Ynni Adnewyddadwy 

 Roedd sawl ymateb yn annog rhoi rhyddhad ychwanegol i gefnogi amcanion 

Llywodraeth Cymru. 

 Roedd consensws ymysg ymatebwyr yn y sector ynni adnewyddadwy y dylid 

rhoi rhyddhad ychwanegol.   

 Roedd llywodraeth leol o blaid rhoi rhyddhad ychwanegol i gefnogi amcanion 

ehangach Llywodraeth Cymru.  Ond, pwysleisiodd yr awdurdodau eto pa mor 

bwysig yw cadw'r SBRR mor syml ag y bo modd.  Roedd sawl awdurdod wedi 

awgrymu cael cynllun grant ar wahân, yn hytrach na gwneud y SBRR yn fwy 

cymhleth. 

 Mynegwyd pryderon ynghylch pa mor briodol oedd y fethodoleg prisio a gafodd 

ei defnyddio wrth asesu cynlluniau hydropower.  Roedd ymatebwyr yn gweld 

hyn fel ffactor a oedd yn bygwth perchnogaeth barhaus y cynlluniau sydd 

eisoes yn bodoli ac yn tanseilio rhagolygon datblygiadau ynni dŵr yng Nghymru 

yn y dyfodol.  Roedd effaith yr ailbrisiad diweddar yn cael ei gweld yn broblem 

fawr i’r sector ynni adnewyddadwy. 

 

Twristiaeth 

 Dywedodd rhai o’r ymatebwyr y byddai’n well ganddyn nhw weld eiddo 

hunanddarpar yn parhau i fod yn gymwys i gael SBRR fel rhan o'r cynllun 

parhaol. 
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 Yn groes i hyn, roedd rhai o’r ymatebwyr yn teimlo dylid eithrio busnesau 

hunanddarpar o’r cynllun gan eu bod yn teimlo bod perchnogion ail gartrefi, yn 

hytrach na busnesau bach go iawn, yn elwa o gael y rhyddhad a ddim yn 

cyfrannu at ariannu gwasanaethau lleol. 

 Roedd rhai o’r ymatebwyr o’r farn y dylid ystyried rhoi cymorth ychwanegol i dai 

tafarn, sydd wedi gweld cynnydd yn eu gwerth ardrethol o ganlyniad i’r ailbrisio 

diweddar. 

 

Cyffredinol  

 Soniwyd am roi cymorth i fusnesau mewn cymunedau gwledig. 

 Awgrymwyd y byddai’n fwy effeithiol targedu cymorth i fusnesau sy’n cefnogi 

blaenoriaethau Llywodraeth Cymru drwy roi grantiau penodol. 

 Roedd un o’r ymatebwyr o’r farn nad rhoi rhyddhad ar dreth eiddo er mwyn 

cyflawni amcanion ehangach oedd yr ysgogiad polisi mwyaf effeithiol na 

phriodol bob amser. 

 

Y Gymraeg 

 

36. Gofynnwyd ystod o gwestiynau yn ymwneud ag effaith y cynigion hyn ar y 

Gymraeg. 

 

Cwestiwn 17  Hoffai Llywodraeth Cymru wybod eich barn am yr effaith y byddai’r 

cynigion hyn yn ei chael ar yr iaith Gymraeg, yn benodol ar: 

 i) gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg; a 

 ii) pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg 

 Beth fyddai’r effeithiau yn eich barn chi?  Sut byddai modd 

cynyddu'r effeithiau cadarnhaol, neu liniaru’r effeithiau negyddol? 

 

Cwestiwn 18 Esboniwch hefyd sut, yn eich barn chi, y gellid ffurfio neu newid y 

polisi arfaethedig fel ei fod yn cael: 

 i) effeithiau cadarnhaol neu fwy o effeithiau cadarnhaol ar 

gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg ac i beidio â thrin y 

Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg; a  

 ii) dim effeithiau er gwaeth o ran cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r 

Gymraeg a pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r 

Saesneg. 

 

37. Ymatebion i’r ymgynghoriad 

 Mae'r rhan fwyaf o’r talwyr ardrethi o’r farn na fyddai’r cynigion yn cael effaith 

negyddol ar y Gymraeg na’r defnydd ohoni. 

 Awgrymwyd, er mwyn bod yn gymwys i gael SBRR, y gellid disgwyl i 

gategorïau busnes gydymffurfio neu ddarparu tystiolaeth eu bod yn gweithio at 

gydymffurfio â pholisi Cymraeg eu hawdurdod lleol.  Byddai modd defnyddio 

SBRR i annog sectorau penodol, yn bennaf y sector gwasanaethau a'r sector 

adwerthu, i roi sylw i’r anghenion o ran y Gymraeg.  Ond, roedd yn cael ei 
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gydnabod y byddai angen ystyried yn ofalus yr anawsterau ymarferol wrth 

weinyddu cydymffurfiaeth ychwanegol.  Roedd pryder nad oedd gan gyrff 

gweinyddu ddigon o arbenigedd na'r capasiti i blismona’r gofynion o ran y 

Gymraeg fel rhan o gynllun rhyddhad ardrethi. 

 At ei gilydd, nid oedd talwyr ardrethi yn cefnogi gwneud y cynllun SBRR yn fwy 

cymhleth drwy gyflwyno gofynion ar gyfer y Gymraeg. 

 

Casgliadau 

38. Byddai modd i SBRR gynnwys camau gyda’r bwriad o greu effaith gadarnhaol ar 

y Gymraeg, ond byddai’r camau hyn yn gwneud y cynllun yn fwy cymhleth.  Er 

bod talwyr ardrethi yn cytuno ar y cyfan y dylid ymrwymo i’r Gymraeg, nid oedden 

nhw am weld mwy o fiwrocratiaeth.   

 

Sylwadau cyffredinol eraill 

 

Cwestiwn 

19 

Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os hoffech chi godi 

unrhyw faterion cysylltiedig nad ydym wedi rhoi sylw penodol iddynt, 

defnyddiwch y lle hwn er mwyn sôn amdanynt. 

 

39. Ymatebion i’r ymgynghoriad 

Roedd y prif bwyntiau fel a ganlyn. 

 Galwodd rhai o’r ymatebwyr i’r rhyddhad ardrethi dargedu busnesau bach yn 

hytrach na safleoedd bach, gan dynnu’r rhyddhad oddi ar gwmnïau mawr (fel 

archfarchnadoedd) yn eu siopau bach. 

 Yn gyffredinol, roedd ymatebwyr yn hoffi symlrwydd y system bresennol, ac yn 

benodol y ffaith nad oedd angen gwneud cais am y rhyddhad. 

 Roedd ymatebwyr yn wyliadwrus o unrhyw bolisi sy’n creu’r angen i wneud cais 

am ryddhad neu greu rhyw fath o “ffurflen flynyddol”.  Y farn oedd y byddai 

system o’r fath yn debygol o eithrio nifer o’r busnesau lleiaf sydd, yn aml iawn, 

wedi’u cyfyngu o ran amser ac adnoddau, ac y byddai hyn yn y pendraw yn 

gwneud y system yn fwy cymhleth. 

 Mae Cynghorau Tref a Chymuned yn credu y dylai SBRR fod yn berthnasol i 

safleoedd fel toiledau cyhoeddus ac adeiladau cyhoeddus cyffelyb. 

 

Ailbrisio 

Gwnaeth nifer o’r ymatebwyr ddefnyddio’r ymgynghoriad i alw am adolygiad o'r 

system ardrethi annomestig.  Roedd ymatebwyr yn pryderu ynghylch effaith yr 

ailbrisio, gan ddweud ei fod yn amlygu problemau gyda’r broses prisio bresennol 

ac yn tanseilio hyfywedd sawl busnes. 

 

Swyddfeydd Post 

Roedd ymatebwyr yn awyddus i swyddfeydd post barhau i gael rhyddhad uwch a 

nodwyd nad oedd yr ymgynghoriad yn cynnig newid. 
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Fferyllfeydd 

Byddai’r Gymdeithas Fferylliaeth Genedlaethol yn annog Llywodraeth Cymru i 

asesu effaith unrhyw gynnydd mewn ardrethi ar fferyllfeydd cymunedol a sicrhau’r 

un gyfradd uwch ag y mae swyddfeydd post yn ei chael, er mwyn gwarchod y 

gwasanaethau gofal iechyd hanfodol maen nhw’n eu darparu i grwpiau agored i 

niwed mewn cymdeithas. 

 

Sector Lletygarwch 

Roedd ymatebion gan y sector hwn yn gwerthfawrogi'r cymorth ychwanegol a 

ddaw drwy’r rhyddhad trosiannol a rhyddhad ardrethi’r stryd fawr.  Ond, bydden 

nhw’n croesawu rhyddhad penodol i'r sector hwn. 

 

Y camau nesaf 

 

40. Bydd yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael eu defnyddio’n sail i’r ddeddfwriaeth a 

fydd yn darparu ar gyfer y cynllun newydd o 1 Ebrill 2018 ymlaen.   

 

41. Bydd swyddogion Llywodraeth Cymru yn parhau i gysylltu â rhanddeiliaid a 

gweithio ar y cyd i addasu SBRR i sicrhau yn diwallu anghenion Cymru. 

 

 

42. Byddwn yn ystyried y materion mwy cyffredinol a godwyd gan ymatebwyr fel rhan 

o’n proses ehangach i lunio polisi ar ardrethi annomestig. 

 

43. Er mwyn rhoi digon o rybudd i dalwyr ardrethi allu cynllunio’n ariannol, a digon o 

amser i awdurdodau lleol a’u darparwyr meddalwedd ymgorffori’r cynllun newydd 

yn eu prosesau bilio, cynigir bod y ddeddfwriaeth hon yn cael ei chyflwyno ym mis 

Rhagfyr 2017.  

 

 

 

Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi rhoi o’u hamser i ymateb i’r ymgynghoriad. Roedd 

eich sylwadau’n bwysig o ran dod i benderfyniad ynghylch cyflwyno cynllun SBRR 

parhaol newydd i Gymru.  Rydym yn ddiolchgar am eich cyfraniadau.  
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Atodiad A Rhestr o Ymatebwyr 

 

Daeth ymatebion gan: 

Dienw x 22 
Donald Grewar 
Dr Zigs 
Gwynne's Ice Cream 
Cyngor Tref yr Wyddgrug 
Meithrinfa Chuckles 
Tantrwm Limited, hefyd ar ran The Cynon Valley Party, Cymdeithas Busnes  
a Thwristiaeth Aberdâr, Cymdeithas Gefeillio Trefi Rhondda Cynon Taf 
Tŷ Llety Penrhadw Farm  
Siambr Fasnach Penfro  
North Wales Hydro Power Limited  
H2O Hydro Ltd  
Tryweryn Hydro  
NB Hydro Services  
The Cowbridge Bookshop  
Cymdeithas Ynni Dŵr Prydain  
Cyngor Gwynedd 
Mostyn Estates Limited  
Y Bont-faen gyda Chyngor Tref Llanfleiddan  
The Pencil Case Cowbridge Ltd (siop annibynnol)  
Parc Cefn Lea 
Siambr Fasnach a Thwristiaeth Abergwaun ac Wdig 
CBS Caerffili 
Jazz Clothing 
Fforwm Busnesau y Trallwng 
Cyngor Cymuned y Trallwng 
Cyngor Cymuned Pencraig 
Carole Lowe 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Mr a Mrs M A James 
CS Sir Fynwy (Menter a Busnes) 
Cynghrair Twristiaeth Cymru 
Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU) Cymru 
Cyngor Tref Llanandras a Norton 
Cyngor Bro Morgannwg 
Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd Cymru 
Siambr Fasnach Mynwy 
CLlLC 
Grŵp Rheolwyr Refeniw a Budd-daliadau Cymru 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 
Cyngor Sir Ddinbych 
Cymdeithas Ganolog y Priswyr Amaethyddol 
Ynni Ogwen Cyf 
Canolfan Cydweithredol Cymru 
Cymdeithas Cwrw a Thafarndai Prydain 
Cyngor ar Bopeth Cymru 
Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr 
Cymdeithas Fferylliaeth Genedlaethol 
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Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru 
Cyngor Sir Fynwy 
Ceidwadwyr Cymreig 
Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig - Cymru 
JLL 
Consortiwm Manwerthu Cymru 
Janet Finch-Saunders AC 
Siambr Fasnach Aberhonddu 
Y Sefydliad Ardrethu a Phrisio Refeniw  
Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) Cymru Wales 
Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) Ewrop 
Booksellers Association 
The Campaign for Real Ale 
Cymdeithas Lletygarwch Prydain Cymru 
Cymdeithas Manwerthwyr Lluosog Trwyddedig 
Cymdeithas Siopau Cyfleustra 
Ffederasiwn Busnesau Bach 
 

 


