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Rhyddhad ardrethi i elusennau ar gyfer ysgolion ac ysbytai yng 

Nghymru 

 

Cyflwyniad  
 

1. Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i ddatblygu system o drethi lleol sy'n diwallu 

anghenion y dyfodol, gan sicrhau tegwch i ddinasyddion a busnesau ac ar yr un pryd, 

cynnal cyllid ar gyfer gwasanaethau lleol hanfodol –  y gwasanaethau sy'n addysgu ein 

plant, gofalu am yr henoed, gwaredu ein gwastraff, goleuo ein strydoedd, amddiffyn ein 

cymunedau a llawer mwy.  

 

2. Mae ardrethi annomestig yn rhan annatod o system gyllid llywodraeth leol yng Nghymru, 

gan gyfrannu dros £1 biliwn y flwyddyn tuag at gost gwasanaethau lleol.  Mae'n hanfodol 

bod y cyllid hwn yn cael ei gynnal a bod y rhai sy'n gallu talu yn gwneud hynny. Mae 

Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth i fusnesau a thalwyr ardrethi eraill mewn 

amrywiaeth o ffyrdd er mwyn eu helpu i dalu eu hardrethi, ac mae'n hanfodol bod y 

gefnogaeth hon yn parhau i fod yn addas at y diben.  Mae addasu ein polisi ardrethi 

annomestig yn rhan annatod o ddiwygio fesul cam y fframwaith cyllido ehangach ar 

gyfer llywodraeth leol yng Nghymru. 

 

3. Un o math o gymorth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru yw Rhyddhad Ardrethi gorfodol 

i Elusennau, sy'n darparu dros £60 miliwn o gymorth y flwyddyn, gan leihau biliau talwyr 

ardrethi cymwys 80%. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro pob cynllun rhyddhad 

er mwyn sicrhau eu bod yn rhoi cymorth i'r rhai y bwriedir iddynt gael budd ohonynt.  

 

4. Cyhoeddwyd y ddogfen Rhyddhad ardrethi i elusennau ar gyfer ysgolion ac ysbytai yng 

Nghymru ar 31 Ionawr 2020 ar wefan Llywodraeth Cymru.  Cynhaliwyd yr ymgynghoriad 

dros gyfnod o 16 wythnos a daeth i ben ar 29 Mai 2020, ar ôl cael ei ymestyn yng 

ngoleuni pandemig y coronafeirws er mwyn caniatáu mwy o amser i ymatebwyr 

gyfrannu. 

 

5. Diben yr ymgynghoriad oedd cael barn ystod eang o randdeiliaid ar ryddhad elusennol 

ar gyfer ysgolion ac ysbytai yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Bydd yr ymatebion i'r 

ymgynghoriad yn helpu i lywio unrhyw newidiadau polisi yn y dyfodol.  

  

Cynigion 
 

6. Roedd yr ymgynghoriad yn canolbwyntio ar y ffordd mae'r system bresennol o ryddhad 

elusennol yn cefnogi  ysgolion ac ysbytai.  Nid yw'r cynigion polisi swyddogol wedi'u 

datblygu eto ond bwriad Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod cynlluniau rhyddhad yn 

darparu cymorth teg mewn ffyrdd sy'n cael yr effaith fuddiol fwyaf.  Gwahoddodd yr 

ymgynghoriad ymatebwyr i wneud sylwadau ar sut y dylid trin ysgolion ac ysbytai o ran 

rhyddhad elusennol.  Ceisiwyd sylwadau ar p'un a ddylai rhyddhad aros ar waith, a 

ddylai eithriadau penodol fod yn gymwys, a sut y gellid gwneud y system yn decach.   
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Ymgysylltu 
 

7. Gwahoddwyd sylwadau fel rhan o ymgynghoriad dros gyfnod o 12 wythnos, a 

ddechreuodd ar 31 Ionawr 2020 a ddylai fod wedi dod i ben ar 24 Ebrill 2020. O 

ganlyniad i'r pwysau ar randdeiliaid wrth ymdopi â COVID-19, estynnwyd yr 

ymgynghoriad am gyfnod ychwanegol o bedair wythnos a ddaeth i ben ar 29 Mai 2020.  

Cyhoeddwyd yr ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru1.  Yn ogystal, e-bostiwyd y 

ddogfen ymgynghori yn uniongyrchol at randdeiliaid sydd â diddordeb yn y pwyntiau a 

godwyd. Gallai'r ymatebwyr gyflwyno eu safbwyntiau a'u sylwadau ar bapur, dros e-bost 

neu ar-lein, ac yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ceir rhestr o'r ymatebwyr i'r ymgynghoriad 

yn Atodiad A.   

 

Trosolwg o'r Ymatebion  
 

8. Cafwyd cyfanswm o 51 o ymatebion i'r ymgynghoriad.  Roedd yr ymatebion yn 

canolbwyntio'n fwy ar ryddhad elusennol ar gyfer ysgolion gyda 15 o ymatebwyr yn 

cyflwyno sylwadau ar yr agwedd hon yn unig o gymharu â dau a oedd yn canolbwyntio 

ar ryddhad ar gyfer ysbytai yn unig.  Cafodd yr ymgynghoriad ymatebion gan 

amrywiaeth o randdeiliaid, gan gynnwys unigolion, cynrychiolwyr llywodraeth leol, 

ysgolion a gynhelir ac ysgolion sector cyhoeddus, ysgolion preifat ac ysgolion 

annibynnol, ac ysbytai cyhoeddus.  Cafwyd sylwadau hefyd gan unigolion ag arbenigedd 

yn y system ardrethi annomestig a thrin elusennau at ddibenion treth. 

 

 

                                                        
1 Rhyddhad ardrethi i elusennau ar gyfer ysgolion ac ysbytai yng Nghymru.   

Ar gael yn: https://llyw.cymru/rhyddhad-ardrethi-i-elusennau-ar-gyfer-ysgolion-ac-ysbytai-yng-nghymru  

Math o Ymatebydd  
Nifer yr 

ymatebion 

Ysbyty – Cyhoeddus 1 

Unigolyn 18 

Llywodraeth Leol 10 

Corff Proffesiynol 2 

Cynrychiolydd Proffesiynol  2 

Corff Cynrychioliadol – Ysgolion  1 

Corff Cynrychioliadol – Ysgolion – Annibynnol a Phreifat  2 

Corff Cynrychioliadol – Ysgolion – a Gynhelir a'r Sector 

Cyhoeddus  
3 

Ysgol – Annibynnol a Phreifat  6 

Ysgol – a Gynhelir a'r Sector Cyhoeddus 3 

Y Trydydd Sector 3 

CYFANSWM 51 

https://gov.wales/charitable-rates-relief-schools-and-hospitals-wales
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9. Roedd yr ymatebion yn amrywio o ran eu natur gyda rhai wedi'u cyflwyno ar ffurf 

llythyrau.  Mae'r ddogfen hon yn ceisio cysoni'r safbwyntiau a gyflwynwyd yn y modd 

hwn â'r cwestiynau a nodir yn y ddogfen ymgynghori. 

 

10. Atebodd y mwyafrif o ymatebwyr bob cwestiwn.  Hefyd, cyflwynodd rhai sylwadau 

ychwanegol, sydd wedi'u dadansoddi a'u nodi.  Gwahoddwyd yr ymatebwyr a oedd yn 

dymuno hynny i'w sylwadau gael eu defnyddio'n ddienw: gwnaeth 16 ofyn am hynny ac 

ni chânt eu henwi ar unrhyw adeg yn y ddogfen hon. 

 

Crynodeb o'r Ymatebion 

 

11. Diben y ddogfen hon yw rhoi crynodeb o'r ymatebion a gafwyd. Nid yw'n ceisio nodi pob 

pwynt a wnaed gan ymatebwyr, ond tynnu sylw at y prif themâu. 

 

Cwestiwn 1 Yn eich tyb chi, a ddylai’r mathau canlynol o gyrff fod yn gymwys i 

gael rhyddhad elusennol ai peidio? 

i. Ysgolion annibynnol ac ysgolion preifat? 

ii. Ysgolion a gynhelir ac ysgolion sector cyhoeddus? 

iii. Ysbytai preifat? 

iv. Ysbytai cyhoeddus? 

 

Casgliad o'r Ymatebion 

 

i.  Ysgolion annibynnol a phreifat 

 

12. O blith yr ymatebion, rhoddodd 32 ohonynt ateb uniongyrchol ar gyfer y categori hwn. 

Roedd ychydig dros hanner o'r ymatebwyr o'r farn y dylai ysgolion annibynnol a phreifat 

barhau i gael rhyddhad elusennol.  Darparwyd y farn hon gan y sawl sy'n cynrychioli 

ysgolion annibynnol a phreifat, cyfran fawr o unigolion a thraean o ymatebwyr 

llywodraeth leol. 

 

13. Nododd y safbwyntiau a gyflwynwyd bod ysgolion annibynnol a phreifat yn darparu budd 

cyhoeddus drwy addysg a gweithgareddau ehangach.  Amlygwyd bod llawer o 

elusennau yn casglu refeniw ac na ddylai codi ffioedd gael ei ddefnyddio fel rheswm i 

gael gwared ar ryddhad ardrethi i elusennau.   

 

14. Cafwyd sylwadau hefyd, yng ngoleuni COVID-19, y byddai'n amhriodol gwneud 

newidiadau a fyddai'n effeithio'n negyddol ar gyllid ysgolion.  

 

15. Roedd yr ymatebion uniongyrchol a oedd yn weddill yn nodi na ddylai ysgolion 

annibynnol a phreifat cael rhyddhad elusennol.  Rhannwyd y farn hon gan unigolion, 

ymatebwyr llywodraeth leol a'r mwyafrif o ymatebion a ddarparwyd gan ysgolion a 

gynhelir ac ysgolion sector cyhoeddus.  

 

16. Roedd y rhesymau a roddwyd yn nodi na ddylid darparu rhyddhad gan fod yr ysgolion 

hyn yn codi ffioedd mynychu, a bod eu mynychu yn aml yn seiliedig ar ddetholedd, ac 

nad oeddent felly yn darparu er lles y cyhoedd.   
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17. Ni wnaeth sawl ymatebwr ateb y cwestiwn hwn yn uniongyrchol.  Fodd bynnag, 

amlinellodd y mwyafrif ohonynt na ddylid gwneud newidiadau i'r cynllun rhyddhad 

presennol.  Roedd y rhesymau'n cynnwys bod y rhai sy'n cael rhyddhad yn gwneud 

hynny yn unol â'r gyfraith elusennol bresennol ac y byddai'n annheg creu lefelau 

gwahanol o gymorth i fathau gwahanol o elusen.  

 

18. Roedd sylwadau eraill yn cynnwys galw am adolygu'r cynllun ryddhad elusennol yn 

ehangach ac adolygu'r system dreth yn ei chyfanrwydd  Ni wnaeth tri ymatebydd ymateb 

i'r cwestiwn hwn. 

  

ii.  Ysgolion a gynhelir ac ysgolion sector cyhoeddus 

 

19. Roedd y mwyafrif o'r ymatebion o blaid rhoi rhyddhad i ysgolion a gynhelir ac ysgolion 

sector cyhoeddus.  Daeth y safbwyntiau hyn gan ymatebwyr mewn amrywiol gategorïau, 

a sawl un nad oedd ganddynt gysylltiad uniongyrchol â'r rhai a allai elwa yn awtomatig.   

 

20. Roedd y sylwadau yn canolbwyntio'n benodol ar y cyfyngiadau ariannu a wynebwyd gan 

ysgolion a gynhelir ac ysgolion sector cyhoeddus.  Awgrymwyd hefyd y dylid eu 

dosbarthu fel elusennau, gan eu bod yn darparu gwasanaeth cyhoeddus.  Gwnaed 

sylwadau penodol hefyd am natur cyllido gylchol y system ardrethi annomestig a sut y 

byddai cael gwared ar ardrethi o eiddo a ariennir yn gyhoeddus yn lleihau biwrocratiaeth.   

 

21. Roedd tua thraean o'r ymatebion yn erbyn y syniad y dylai ysgolion a gynhelir ac 

ysgolion sector cyhoeddus gael rhyddhad ardrethi i elusennau. Credai sawl ymatebwr na 

ddylid gwneud unrhyw newidiadau i'r system bresennol a bod y ddeddfwriaeth bresennol 

yn llywodraethu'r hyn y gellir ei bennu fel elusen. Roedd un neu ddau ymateb yn 

bendant yn erbyn y syniad y dylai ysgolion a gynhelir ac ysgolion sector cyhoeddus gael 

rhyddhad ardrethi i elusennau.   

 

iii.  Ysbytai preifat 

 

22. Roedd dwy ran o dair o'r ymatebion o'r farn na ddylai ysbytai preifat gael rhyddhad 

elusennol.  Nododd traean o'r ymatebion y dylai ysbytai preifat gael rhyddhad elusennol.   

 

23. Roedd rhai o'r sylwadau a oedd yn canolbwyntio'n benodol ar ffordd y caiff ysbytai 

preifat eu trin.  Roedd sylwadau perthnasol yn canolbwyntio ar y gwahaniaethau rhwng 

defnydd cyhoeddus a defnydd preifat yn fwy cyffredinol, a mynegwyd barn na ddylai 

sefydliadau sy'n gwneud elw gael rhyddhad elusennol.  Ni chafwyd ymatebion o'r sector 

iechyd preifat, gan arwain at farn gyfyngedig ar effaith bosibl newidiadau ar y grŵp hwn.  

 

iv.  Ysbytai cyhoeddus 

 

24. Roedd lefel yr ymatebion yn unol â'r hyn a gafwyd ar gyfer y tri chategori arall. Nododd 

tua 80 y cant o'r ymatebwyr y dylai ysbytai cyhoeddus fod yn gymwys i gael rhyddhad 

elusennol, ac roedd y 20 y cant a oedd yn weddill o'r farn na ddylent fod yn gymwys.  
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25. Yn yr un modd a'r ymatebion am ysbytai preifat, ychydig o sylwadau oedd yn 

canolbwyntio ar ysbytai cyhoeddus. Unwaith eto, roedd y sylwadau yn gyffredinol eu 

natur ac yn canolbwyntio ar y gwahaniaethau rhwng defnydd cyhoeddus a defnydd 

preifat. Cafwyd nifer bach o ymatebion gan y sector iechyd cyhoeddus, ond prin oedd y 

safbwyntiau a fynegwyd i gefnogi rhesymeg dros wneud newidiadau i'r system 

bresennol.   

 

Cwestiwn 2 Yn eich barn chi, a ddylai ysgolion ac ysbytai preifat sy’n gweithredu 

er budd y cyhoedd gael rhyddhad elusennol ai peidio? Rhowch 

resymau dros eich ymateb.  

 

Casgliad o'r Ymatebion 

 

26. Roedd yr ymgynghoriad yn gofyn a ddylai rhyddhad elusennol gael ei gynnig i ysgolion 

ac ysbytai preifat sy'n gweithredu er budd y cyhoedd. O dan y gyfraith elusennau 

bresennol, dylid gallu adnabod a phrofi beth yw budd y cyhoedd drwy dystiolaeth. Ni 

ddylai unrhyw niwed a ddaw yn sgil diben hwn fod yn bwysicach na'i fudd. Caiff y budd 

o'r sefydliadau hyn ei ystyried yn gyhoeddus os yw o fudd i'r cyhoedd, neu o leiaf os 

yw'n rhan ddigonol o'r cyhoedd, a dylai unrhyw fudd personol a ddaw o'r diben hwn fod 

yn fudd atodol yn unig.   

 

27. Atebwyd y cwestiwn hwn gan 38 o'r 51 o ymatebion a gafwyd.   

 

28. Cafwyd ymatebion cymysg, gyda bron i hanner yr ymatebwyr o blaid peidio â rhoi 

rhyddhad elusennol i ysgolion annibynnol ac ysgolion preifat ac ysbytai preifat.  Roedd 

yr hanner arall yn gyffredinol o blaid cynnig rhyddhad elusennol, os oedd y sefydliadau'n 

gweithredu er budd y cyhoedd. 

 

29. Awgrymodd rhai ymatebwyr y dylai'r rhyddhad hwn fod yn amodol, a dylid ond ei gynnig 

os yw'r ysgolion a'r ysbytai hyn yn cyfrannu'n benodol at y sector cyhoeddus yn unig. 

 

30. Roedd y sylwadau penodol yn cynnwys barn y byddai tynnu rhyddhad elusennol oddi 

wrth ysgolion preifat yn cael effaith negyddol ar yr economi leol, ac y gallai cael gwared 

ar y rhyddhad hwn arwain at gau rhai sefydliadau.  Gall hyn leihau faint o dreth sy'n dod 

i law, yn ogystal â cholli staff medrus a phwysau cynyddol ar ysgolion cyhoeddus.  

 

31. Pwysleisiwyd hefyd bod rhai ysgolion preifat yn cael eu sefydlu at ddiben penodol iawn 

wrth ddarparu addysg, e.e. o fewn ethos seiliedig ar ffydd i fodloni hawliau dynol rhieni i 

gael addysgu i'w plant yn unol â'u dymuniadau. Yn nodweddiadol, bydd gan yr ysgolion 

hyn ffioedd sydd â chymhorthdal mawr gan eu bod yn darparu ar gyfer y rhieni hyn 

waeth beth fo'u statws economaidd-gymdeithasol.  
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Cwestiwn 3 Yn eich barn chi, pa egwyddorion y dylid eu defnyddio i ddiffinio a 

yw sefydliadau’n gweithredu er budd y cyhoedd?  

 

Casgliad o'r Ymatebion 

 

32. Atebwyd y cwestiwn hwn gan 35 o'r 51 o ymatebion a gafwyd.   

 

33. Gellir crynhoi'r safbwyntiau ar newid y diffiniad o fudd cyhoeddus naill ai fel angen bod 

am ddim, yn hygyrch, yn darparu budd cymunedol, neu'n gyfyngedig i eiddo'r sector 

cyhoeddus. Roedd sylwadau wedi'u rhannu'n gyfartal ymhlith y rhai a nododd ffordd o 

ailddiffinio budd y cyhoedd. 

 

34. Dywedodd wyth ymatebydd, a chanddynt gysylltiadau uniongyrchol ag ysgolion 

annibynnol a phreifat yn bennaf, fod y system bresennol o gyfraith elusennau yn addas 

at y diben ac nad oes angen newid y diffiniad o fudd y cyhoedd.   

 

35. Canolbwyntiodd dau sylw ar y fframwaith cyfreithiol, un yn dweud nad yw cyfraith 

elusennau wedi'i datganoli a'r llall yn dweud y byddai'n well ailddiffinio ystyr defnydd 

cyfan gwbl neu bennaf at ddibenion elusennol o fewn y gyfraith ardrethu bresennol.   

 

Cwestiwn 4 Ydych chi’n meddwl y dylid newid y meini prawf cymhwysedd 

presennol ar gyfer rhyddhad elusennol? Os felly, sut? 

 

Casgliad o'r Ymatebion 

 

36. O blith yr ymatebion, darparodd 33 ohonynt farn ynghylch a ddylid newid y meini prawf 

ar gyfer rhyddhad elusennol. 

 

37. Roedd dwy ran o dair o'r safbwyntiau o blaid newid y meini prawf presennol.  

Awgrymodd y mwyafrif o'r ymatebwyr hyn y dylid darparu rhyddhad i bob ysgol a 

gynhelir, pob ysgol sector cyhoeddus, a phob ysbyty sector cyhoeddus.  Roedd 

awgrymiadau eraill yn cynnwys tynnu rhyddhad oddi wrth ysgolion annibynnol a phreifat 

ac ysbytai preifat, a thynnu rhyddhad lle gwnaed elw.  Dywedodd un ymatebydd y dylid 

darparu rhyddhad llawn i bob ysgol ac ysbyty, a dywedodd un arall y dylid darparu 

rhyddhad ar raddfa symudol yn seiliedig ar fudd cymunedol.  

 

38. Roedd y traean a oedd yn weddill o'r farn y dylai'r meini prawf presennol aros ar waith.  

Roedd y sylwadau'n canolbwyntio ar y farn bod Deddf Elusennau 2011 yn cael ei 

defnyddio'n briodol gan y Comisiwn Elusennau wrth lywodraethu statws elusennol a 

buddion cysylltiedig.  
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Cwestiwn 5 A ddylai fod gwahanol feini prawf ar gyfer rhyddhad elusennol i 

wahanol fathau o sefydliadau?  

 

Casgliad o'r Ymatebion 

 

39. Atebwyd y cwestiwn hwn gan 33 o'r 51 o ymatebion a gafwyd.  Roedd yr ymatebion yn 

gymysg.  

 

40. Roedd hanner yr ymatebwyr o blaid meini prawf gwahanol.  Awgrymwyd y dylai ysbytai'r 

GIG ac ysgolion cyhoeddus gael eu heithrio rhag talu ardrethi.  Awgrymodd rhai o'r 

ymatebwyr hefyd y dylai ysgolion annibynnol a phreifat ac ysbytai preifat fod yn gymwys 

i gael rhyddhad elusennol, os ydynt yn darparu gwasanaethau am ddim i gymunedau 

lleol. 

 

41. Roedd gweddill yr ymatebwyr yn erbyn newid y meini prawf presennol. Awgrymwyd y 

byddai newid y meini prawf ychwanegu cymhlethdod diangen i'r system, a fydd yn 

arwain at ddefnyddio adnodd ychwanegol. Roedd pryderon penodol y byddai sefydlu 

meini prawf gwahanol yn cynyddu'r siawns y byddid yn gwahaniaethu yn erbyn rhai 

sefydliadau ac yn colli'r gallu i herio penderfyniad yr awdurdod lleol.  

  

Cwestiwn 6 Yn eich barn chi, a ddylai mathau penodol o ysgolion neu ysbytai 

barhau i fod yn gymwys i gael rhyddhad, ai peidio? Rhowch 

resymau dros eich ymateb.  

 

Casgliad o'r Ymatebion 

 

42. O'r 36 o ymatebion a gafwyd i'r cwestiwn hwn, roedd y mwyafrif o blaid parhau â'r 

rhyddhad hwn, a oedd yn gymwys i fathau penodol o ysgolion ac ysbytai.  Mewn rhai 

achosion, awgrymwyd y gallai unrhyw newidiadau i'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer 

rhyddhad ardrethi i elusennau olygu na fyddai'r sefydliadau dan sylw yn ddichonadwy 

bellach, ac nad oedd codi ffioedd yn opsiwn ymarferol. 

 

43. Soniwyd hefyd am fudd rhyddhad ardrethi i ysgolion â rhai nodweddion penodol.  

Awgrymwyd na ddylid tynnu rhyddhad elusennol oddi wrth ysgolion sy'n darparu addysg 

arbennig o ran iaith, celf neu grefydd, gan y gallai hyn gael effaith niweidiol ar 

gydraddoldeb addysg a hawliau rhieni.  

 

44. Dim ond rhai ymatebwyr a oedd yn erbyn parhau i ganiatáu i'r sefydliadau hyn fod yn 

gymwys i gael rhyddhad ardrethi.  Awgrymwyd na ddylai'r sefydliadau nad ydynt yn 

darparu unrhyw fudd cyhoeddus i'r gymuned leol fod yn gymwys i gael rhyddhad 

elusennol. 
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Cwestiwn 7 Hoffai Llywodraeth Cymru wybod eich barn am yr effeithiau posibl y 

gallai diwygio rhyddhad elusennol eu cael ar yr iaith Gymraeg, yn 

benodol ar y canlynol: 

i. cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg;  

ii. peidio â thrin yr iaith Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg. 

 

Casgliad o'r Ymatebion 

 

45. Mynegodd ychydig dros hanner yr ymatebwyr eu barn ar y cwestiwn hwn.   

 

46. Rhoddodd llawer o'r ymatebwyr sylwadau ehangach ar ddefnyddio'r Gymraeg.  Yr 

ymateb mwyaf cyffredin oedd y dylent; fel ysgolion a gynhelir neu ysgolion sector 

cyhoeddus sy'n darparu addysg Gymraeg, gael rhyddhad elusennol. Dywedodd eraill y 

dylid cyfeirio refeniw a godir o newid polisi at ddarpariaeth Gymraeg, ac y byddai'n 

fuddiol pe bai ysgolion annibynnol a phreifat yn cael eu hannog i ddarparu lefel uwch o 

addysg Gymraeg.   

 

47. Gellir rhannu'r safbwyntiau eraill a gyflwynwyd yn ddau gategori, sef dim effaith ar y 

Gymraeg ac effaith negyddol ar y Gymraeg.  Dywedodd saith ymateb na fyddai 

newidiadau i ryddhad elusennol yn cael unrhyw effaith ar y Gymraeg. Dywedodd yr wyth 

ymateb a oedd yn weddill y byddai effaith negyddol ar y Gymraeg. 

 

48. Roedd y safbwyntiau ar yr effaith negyddol ar y Gymraeg yn canolbwyntio'n gyffredinol 

ar yr effeithiau a achosir gan ostyngiad mewn cyllid.  Roedd yr ymatebwyr a gyflwynodd 

y farn hon yn dod o wahanol gategorïau o ymatebwyr.   

 

Cwestiwn 8 Eglurwch hefyd sut y gellid datblygu rhyddhad elusennol, yn eich barn chi, 

er mwyn sicrhau: 

i. effeithiau cadarnhaol neu fwy o effeithiau cadarnhaol ar gyfleoedd i 

bobl ddefnyddio'r iaith Gymraeg ac na chaiff yr iaith Gymraeg ei thrin 

yn llai ffafriol na'r Saesneg;  

ii. nad ydynt yn cael effeithiau niweidiol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r 

iaith Gymraeg nac ar drin yr iaith Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.   

 

Casgliad o'r Ymatebion 

 

49. Cafwyd 17 o ymatebion i'r cwestiwn hwn, gyda thri o'r rhain ddim yn mynegi barn y naill 

ffordd neu'r llall. O'r sawl a fynegodd farn glir, roedd saith ymateb yn canolbwyntio ar 

bwysigrwydd ei gwneud yn ofynnol defnyddio'r iaith Gymraeg fel amod ar gyfer cael 

rhyddhad, gydag awgrymiadau gan gynnwys sefydliadau'n gorfod cefnogi mentrau yn 

ymwneud â'r iaith Gymraeg, a'r syniad o hawlio rhyddhad yn ôl am ddarparu 

gwasanaethau Cymraeg. 

 

50. Dywedodd gweddill yr ymatebion a gafwyd nad oedd rhyddhad elusennol yn adnodd 

priodol i sefydlu effaith gadarnhaol ar y defnydd o'r iaith Gymraeg, neu eu bod yn erbyn 

hyrwyddo'r Gymraeg wrth ddatblygu polisïau.   
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Cwestiwn 9 A oes gennych unrhyw farn arall ar ryddhad elusennol mewn perthynas ag 

ystyriaethau iaith Gymraeg?  

 

Casgliad o'r Ymatebion 

 

51. Prin oeddy safbwyntiau a gafwyd mewn ymateb i'r cwestiwn hwn, gyda dim ond pum 

ymateb yn mynegi barn.  Roedd barn nad oedd newid rhyddhad elusennol yn adnodd 

priodol i'w ddefnyddio i fynd i'r afael â nodau'r iaith Gymraeg, ac mai prn fyddai'r 

newidiadau yn cael yr effaith ar y Gymraeg pe byddai newidiadau, ac y byddai cael 

gwared ar ryddhad yn cael effeithiau cyllido negyddol a fyddai'n arwain at effeithiau 

negyddol ar y Gymraeg.  

 

52. Roedd un o'r ymatebion yn cwestiynu manteision y Gymraeg.  Dywedodd ymateb arall y 

dylai elusennau ddangos ymrwymiad i'r Gymraeg er mwyn cael rhyddhad.   

 

Cwestiwn 10 Beth yw eich barn ar yr effeithiau y gallai newidiadau i ryddhad elusennol 

eu cael ar Hawliau Plant?  

 

Casgliad o'r Ymatebion 

 

53. Ymdriniodd tua hanner yr ymatebwyr â'r cwestiwn hwn.  Nododd dros hanner y sawl a 

ymatebodd y byddai tynnu ryddhad elusennol oddi wrth sefydliadau yn cael effaith 

negyddol ar hawliau plant. 

 

54. Roedd ffocws yr ymatebion hyn yn bennaf ar lai o gyllid, gan arwain at ostyngiad yng 

nghwmpas yr addysg a ddarperir a'r effaith yn benodol ar hawliau plant i addysg sy'n 

ofynnol i ddatblygu personoliaeth a thalentau pob plentyn yn llawn. Roedd y sylwadau 

hyn yn uniongyrchol gysylltiedig ag Erthygl 28 ac Erthygl 29 o Gonfensiwn y 

Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.  

 

55. Codwyd pryderon penodol hefyd ynghylch effaith newidiadau i ryddhad elusennol ar 

nodweddion gwarchodedig. Amlygodd sawl ymateb yr effaith negyddol y gallai 

newidiadau ei chael ar ysgolion ffydd. 

 

56. Dywedodd pedwar ymatebydd eu bod o'r farn na fyddai unrhyw effaith ar hawliau plant 

pe bai newidiadau yn cael eu gwneud i ryddhad elusennol.   

 

57. Mynegodd saith ymatebydd eu barn y byddai tynnu ryddhad elusennol yn cael effaith 

gadarnhaol ar hawliau plant.  Roedd yr effeithiau'n cynnwys effaith gadarnhaol ar 

gydraddoldeb a mwy o arian ar gael ar gyfer addysg.   

 

 

 

 

 

 

 



         

11 

 

Cwestiwn 11 Yn eich barn chi, beth allai Llywodraeth Cymru ei wneud i fynd i'r afael ag 

unrhyw effeithiau ar Hawliau Plant a allai godi?  

 

Casgliad o'r Ymatebion 

 

58. Roedd ychydig yn llai na hanner yr ymatebwyr wedi ateb y cwestiwn hwn.  O blith y rhai 

a ymatebodd, dywedodd traean ohonynt na ddylid newid y rhyddhad ardrethi i 

elusennau er mwyn osgoi unrhyw effeithiau ar hawliau plant rhag codi. 

 

59. Ychydig o safbwyntiau a gafwyd ar sut y gellid mynd i'r afael ag effeithiau penodol. 

Pwysleisiodd tri ymatebydd y budd posibl o gael cyllid ychwanegol ar gyfer addysg i 

hawliau plant. Roedd pum ymatebydd o'r farn na fyddai unrhyw effeithiau i fynd i'r afael â 

nhw neu na fyddai gan Lywodraeth Cymru y cymhwysedd datganoledig i fynd i'r afael ag 

effeithiau. 

 

60. Roedd safbwyntiau eraill yn cynnwys sicrhau hawl i addysg ffydd a chynnwys plant yn y 

broses ymgynghori.  

 

Cwestiwn 12 Yn eich barn chi, a oes unrhyw gamau eraill y gellid eu cymryd i wella 

tegwch y system rhyddhad elusennol? 

 

Casgliad o'r Ymatebion 

 

61. Atebwyd y cwestiwn hwn gan 20 o'r 51 o ymatebion a gafwyd.   Dywedodd chwech o'r 

ymatebion nad oedd angen cymryd unrhyw gamau ac na ddylid newid y system 

bresennol; daeth yr ymatebion hyn o amrywiaeth o wahanol grwpiau 

 

62. Cyflwynodd yr ymatebion a oedd yn weddill ystod o syniadau, gan gynnwys chwe 

awgrym i roi rhyddhad i ystod ehangach o eiddo. Roedd awgrymiadau eraill yn cynnwys 

cael gwared ar y rhyddhad presennol a chyflwyno meini prawf llymach. 

 

63. Roedd rhai ymatebion yn awgrymu newidiadau ehangach nag a archwiliwyd gan y 

ddogfen ymgynghori. Roedd y rhain yn cynnwys newid y system ardrethi annomestig fel 

bod gwerth ardrethol yn gysylltiedig â throsiant, galw am adolygiad o statws elusennol a'i 

safle yng nghyd-destun datganoli, a chael gwared ar ardrethi annomestig i bob sefydliad 

nid er elw. 

 

Sylwadau Eraill  

 

64. Ymhlith sylwadau ehangach, nad oeddent yn benodol i unrhyw un o'r cwestiynau yn yr 

ymgynghoriad, roedd awgrymu y dylid ailasesu'r system ardrethi annomestig ehangach 

ar ôl pandemig y coronafeirws, ystyried rhyddhad elusennol i sefydliadau addysg uwch, 

a chydnabod rôl yr eglwys wrth gefnogi addysg.  
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Y Camau Nesaf 
 

65. Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn llawn. Bydd 

unrhyw gynigion polisi penodol yn destun ymgynghoriad pellach. Defnyddir 

canfyddiadau'r ymgynghoriad hwn i lywio unrhyw gynigion o'r fath. 
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Atodiad A: Rhestr Ymatebwyr 
 

Cafwyd ymatebion gan y canlynol. 

 

Unigolion 

Ann Wake 

David Lucas   

Geraint Williams  

John Killick    

Mike a Chris Newman 

Neil Probert   

Nigel Pearce    

Patricia Powell    

 

Sefydliadau 

Archesgobaeth Caerdydd  

Avison Young  

BDP Pitmans LLP  

Catch 22  

 Esgobaeth Gatholig Menefia  

Y Gwasanaeth Addysg Catholig  

Charity Law Association  

Charity Tax Group and Charities Property Association 

Coleg yr Iesu Aberhonddu  

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda  

Cyngor Sir y Fflint  

Y Sefydliad Ardrethu a Phrisio Refeniw (IRRV)  

 Undeb Addysg Cenedlaethol Cymru  

Cymdeithas Cynghorau Lleol Gogledd a Chanolbarth Cymru  

OneSchool Global  

Cyngor Sir Penfro   

Ysgol Rougemont 

Ysgol Gynradd Gatholig St Mary a St Patrick 

Ysgol Gynradd Gatholig St Robert  

Cyngor Abertawe – Adran Addysg  

The Rating Surveyors Association  

The Society of Heads  

UWC Atlantic  

Cyngor Ysgolion Annibynnol Cymru 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam  

 

Cafwyd 16 o ymatebwyr a oedd am aros yn ddienw.  


