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Ardrethi Annomestig 
Canllawiau ar y Rhyddhad Ardrethi 
Busnesau Bach  
 

Gair am y canllawiau hyn  

 
1 Mae'r ddogfen hon yn darparu canllawiau am y ffordd y mae’r Cynllun 

Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach yn cael ei weithredu a’i gyflwyno.  

Mae’r canllawiau hyn yn berthnasol i Gymru yn unig.   

 

2 Nid yw'r canllawiau’n disodli unrhyw ddeddfwriaeth sydd ar gael ar hyn 

o bryd sy’n ymwneud â chyfraddau annomestig nac unrhyw ryddhad 

arall.   

 

3 Gallai’r Cynllun gael ei ddiwygio unrhyw bryd. Felly, efallai y bydd rhai 

busnesau’n peidio â bod yn gymwys i gael rhyddhad. 

 

4 Dylech anfon unrhyw gwestiynau a all fod gennych am y cynllun at:  

localtaxationpolicy@llyw.cymru  

 

5 Mae nifer o gynlluniau rhyddhad ardrethi annomestig gorfodol a dewisol 

ar gael hefyd sy'n rhoi cymorth ar gyfer mathau penodol o eiddo neu 

ddeiliaid. Mae’r rhain yn cynnwys rhyddhad i elusennau a rhyddhad ar 

eiddo gwag.   

 

6 Dolen at dudalennau gwe Busnes Cymru ar gyfer cynlluniau rhyddhad 

ardrethi annomestig: 

https://businesswales.gov.wales/cy/rhyddhad-ardrethi-busnes-yng-

Nghymru   

mailto:localtaxationpolicy@llyw.cymru


2 

Cyflwyniad 
 

7 Enw arall ar ardrethi annomestig yw trethi busnes.  Treth leol yw 

ardrethi annomestig yng Nghymru a chaiff ei chodi ar berchnogion a 

deiliaid eiddo annomestig er mwyn cael refeniw i dalu am 

wasanaethau’r heddlu a gwasanaethau llywodraeth leol. Mae yna 

oddeutu 110,000 eiddo annomestig yng Nghymru, ac mae'r ardrethi 

annomestig yn codi dros £1 biliwn y flwyddyn yng Nghymru. Ar ôl i'r 

arian hwnnw gael ei gasglu, mae’n cael ei ailddosbarthu'n llawn i 

awdurdodau lleol a Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu. 

 

8 Mae dau newidyn yn cael eu defnyddio i gyfrifo ardrethi annomestig: 

 

o gwerth ardrethol eiddo, a bennir gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio; 

o y lluosydd. Caiff hwn ei bennu’n flynyddol gan Lywodraeth Cymru yn 

unol â deddfwriaeth sylfaenol. Mae’n cynyddu i gyd-fynd â 

chwyddiant fel arfer. 

 

9 Mae’r Cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach yn cael ei ariannu’n 

gyfangwbl gan Lywodraeth Cymru. Hwn yw’r cynllun rhyddhad ardrethi 

annomestig mwyaf yng Nghymru, ac mae’n darparu rhyddhad ardrethi 

gorfodol i adeiladau yn ôl eu gwerth ardrethol a’u categori defnyddio 

cyffredinol.  

 

10 Mae Llywodraeth Cymru yn darparu rhyddhad ardrethi annomestig i 

fusnesau bach cymwys. 

 

o Mae eiddo busnes cymwys gyda gwerth ardrethol o hyd at £6,000 yn 

cael 100% o ryddhad; ac 

 

o Mae'r rheini gyda gwerth ardrethol o rhwng £6,001 a £12,000 yn cael 

rhyddhad sy'n lleihau’n raddol o 100% i sero.  

 

o Mae rhai categorïau busnes yn elwa o lefel ychwanegol o ryddhad.  

Er enghraifft, swyddfeydd post ac adeiladau gofal plant cofrestredig. 

 

o Ers mis Ebrill 2018, mae nifer yr eiddo sy’n gymwys i gael y 

Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach yn cael ei gyfyngu i ddau eiddo i 

bob busnes ymhob awdurdod lleol. 
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11 Dolen sy dudalen rhyddhad ardrethi busnes/ardrethi annomestig 

Llywodraeth Cymru ar y we:  

https://businesswales.gov.wales/cy/rhyddhad-ardrethi-busnes-yng-

Nghymru 
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Y Cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach 
parhaol 
 

Sut mae’r rhyddhad yn cael ei ddarparu?  

 

12 Mae’r cynllun rhyddhad ardrethi busnesau bach yn cael ei weinyddu 

gan awdurdodau lleol ac mae’n cael ei roi'n awtomatig ar filiau talwyr 

ardrethi cymwys.   

 

Sut mae’r cynllun yn cael ei weinyddu?  

 

13 Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth glir a hwylus 

i'r rheini sy’n talu ardrethi ar fanylion y cynllun a sut mae’n cael ei 

weinyddu.  Os na fydd awdurdod yn gallu darparu'r rhyddhad hwn i 

fusnesau cymwys, am ryw reswm, dylid ystyried rhoi gwybod i fusnesau 

cymwys eu bod yn gymwys i gael y rhyddhad ac y bydd eu biliau’n cael 

eu hailgyfrifo.  

 

14 Bydd disgwyl i awdurdodau lleol nodi cyfanswm y rhyddhad a 

ddarparwyd o dan y cynllun yn eu Ffurflenni Ardrethi Annomestig 

(NDR1 a NDR3).   

 

Sut bydd eiddo yn elwa o ryddhad?  

 

15 Mae Llywodraeth Cymru yn darparu rhyddhad ardrethi annomestig i 

fusnesau bach cymwys.   

 

o Mae eiddo busnes cymwys gyda gwerth ardrethol o hyd at £6,000 yn 

cael 100% o ryddhad; ac 

 

o Mae'r rheini gyda gwerth ardrethol o rhwng £6,001 a £12,000 yn cael 

rhyddhad sy'n lleihau’n raddol o 100% i sero.  

 

16 Mae rhai categorïau busnes yn elwa o lefel ychwanegol o ryddhad.  Er 

enghraifft, swyddfeydd post a safleoedd gofal plant cofrestredig.   

 

17 Mae nifer yr eiddo a fydd yn gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi 

Busnesau Bach wedi’i gyfyngu i ddau eiddo i bob busnes ymhob 

awdurdod lleol. 

 

18 I’r dyfodol, bydd y cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach yn parhau 

i gael ei ddatblygu i sicrhau bod y rhyddhad yn dal i gael ei dargedu at 

lle mae’r angen am gefnogaeth fwyaf er mwyn diwallu anghenion 
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Cymru yn y ffordd orau.  Bwriad Llywodraeth Cymru yw defnyddio dull 

teg, tryloyw a blaengar wrth ddelio â threthiant lleol yng Nghymru sy'n 

parhau i ddarparu arian hanfodol ar gyfer gwasanaethau lleol.  Mae 

darparu cynllun rhyddhad ardrethi parhaol ar gyfer busnesau bach yn 

gam allweddol yn y broses hon. 

 

19 Dolen at reoliadau sy’n disgrifio’r rhyddhad ardrethi busnesau bach: 

http://www.legislation.gov.uk/wsi/2017/1229/contents/made 

 

Pa gymorth all busnesau ei ddisgwyl? 

 

20 Mae tabl 1 yn rhoi darlun o lefel y cymorth y gallai busnesau bach 

cymwys ddisgwyl ei dderbyn. 

  
Tabl 1: Darlun o’r rhyddhad ar gyfer busnesau bach 

          

Gwerth 
Ardrethol 

Rhyddhad 
Ardrethi 

Busnesau 
Bach 

Atebolrwydd 2017-
18 

Rhyddhad 
Ardrethi 

Busnesau 
Bach 

Atebolrwydd 
ar ôl 

Rhyddhad 
A.B.B. 

(%) (£) (£) (£) 

1,000 100%            499  499 0 

2,000 100%            998  998 0 

3,000 100%         1,497  1,497 0 

4,000 100%         1,996  1,996 0 

5,000 100%         2,495  2,495 0 

6,000 100%         2,994  2,994 0 

7,000 83%         3,493  2,911 582 

8,000 67%         3,992  2,661 1,331 

9,000 50%         4,491  2,246 2,246 

10,000 33%         4,990  1,663 3,327 

11,000 17%         5,489  915 4,574 

12,000 0%         5,988  0 5,988 

13,000 0%         6,487  0 6,487 

 

 

Terfyn amlfeddiannaeth 

 

21 Yn y gorffennol, roedd y Cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach 

yng Nghymru yn rhoi rhyddhad i bob eiddo cymwys heb gyfyngu ar y 

rhyddhad a oedd yn cael ei roi mewn perthynas â sawl eiddo bach yr 

oedd busnes yn ei ddefnyddio.  Roedd hyn yn golygu y gallai siop 

gadwyn genedlaethol elwa o gael rhyddhad ar bob eiddo bach yr oedd 

yn ei ddefnyddio ledled Cymru.  

 

http://www.legislation.gov.uk/wsi/2017/1229/contents/made
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22 Roedd hyn yn wahanol i’r cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach 

mewn rhannau eraill o’r DU, sy’n gosod rhyw fath o gyfyngiad 

cymhwysedd ar un ai nifer yr eiddo y mae cwmni yn eu defnyddio neu 

gyfanswm y rhyddhad y gall cwmni ei dderbyn. 

 

Sut mae busnesau sy’n defnyddio sawl eiddo bach yn cael eu trin? 

 

23 Mae nifer yr eiddo sy’n gymwys i gael y Rhyddhad Ardrethi Busnesau 

Bach yn cael ei gyfyngu i ddau eiddo i bob busnes ymhob awdurdod 

lleol.  

 

24 Cyfrifoldeb y sawl sy’n talu’r ardreth yw dweud wrth ei awdurdod lleol os 

yw’n credu bod y cyfyngiad hwn yn berthnasol i’w eiddo. 

 

25 Unwaith y bydd yn cael gwybod, yr awdurdod lleol sy’n gweinyddu fydd 

yn gyfrifol am newid bil yr ardreth annomestig. 

 

26 Ni fydd eiddo sy’n bodloni’r amodau gofal plant neu swyddfa bost yn 

cael eu heffeithio gan y cyfyngiad hwn.   

 

27 Dylai’r rheini sy’n talu ardrethi gysylltu â’u hawdurdod lleol unigol os oes 

ganddynt gwestiynau am eu bil ardrethi annomestig a’u hawl i gael 

rhyddhad ardrethi.  

 

Pam mae adeiladau gofal plant cofrestredig yn elwa o’r cynllun Rhyddhad 
Ardrethi Busnesau Bach newydd? 

 

28 Mae Symud Cymru Ymlaen1 yn ymrwymo Llywodraeth Cymru i 

ddarparu 30 awr o ofal plant am ddim i rieni oed gweithio sydd â phlant 

3-4 oed am 48 wythnos y flwyddyn. Bwriad y polisi hwn yw cael gwared 

â’r rhwystrau rhag cael gwaith a helpu’r rhai sy’n awyddus i weithio neu 

ddechrau busnes ond sy’n cael eu hatal ar hyn o bryd gan bwysau gofal 

plant. 

 

29 Mynegwyd pryderon gan y diwydiant2 fod ardrethi annomestig yn 

effeithio’n arbennig ar feithrinfeydd dydd oherwydd eu bod yn dueddol o 

fod mewn adeiladau mwy er mwyn bodloni’r Safonau Gofynnol 

Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant. Mae hyn yn golygu bod eu 

gwerthoedd ardrethol yn aml yn fwy na busnesau bach eraill. 

 

 

                                                             
1
 https://gov.wales/about/programme-for-government/?skip=1&lang=cy 

2 http://www.ndna.org.uk/NDNA/News/Reports_and_surveys/Annual_Nursery_Survey/2017.aspx  

http://gov.wales/about/programme-for-government/?skip=1&lang=cy
http://www.ndna.org.uk/NDNA/News/Reports_and_surveys/Annual_Nursery_Survey/2017.aspx
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30 I helpu i gyflawni’r ymrwymiad i ddarparu 30 awr o ofal plant, mae 

Llywodraeth Cymru yn darparu 100% o ryddhad i bob darparwr gofal 

plant cofrestredig yng Nghymru. Bydd y lefel uwch hon o ryddhad yn 

dechrau ar 1 Ebrill 2019, bydd yn weithredol am dair blynedd hyd at 31 

Mawrth 2022, ac yn y cyfamser bydd yn cael ei werthuso er mwyn 

asesu ei effaith.  

 

31 Dylai’r rheini sy’n talu ardrethi gysylltu â’u hawdurdod lleol unigol os oes 

ganddynt gwestiynau am eu bil ardrethi annomestig a’u hawl i gael 

rhyddhad ardrethi. 

 

Pam mae Swyddfeydd Post yn elwa o’r cynllun Ryddhad Ardrethi 
Busnesau Bach newydd? 
 

32 Cred Llywodraeth Cymru fod gan swyddfeydd post bach rôl werthfawr 

yn cefnogi cymunedau lleol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig a 

difreintiedig lle mae'n bosib fod cyfleusterau’n brin, ac maent yn darparu 

gwasanaethau i bobl fregus gan gynnwys pobl oedrannus ac anabl.   

 

33 Mae llawer o swyddfeydd post llai yn cael eu rhedeg gan is-bostfeistri  

fel busnesau preifat yn hytrach na chael eu rhedeg gan Swyddfa'r Post 

ei hun.   

 

34 Oherwydd hyn, mae Llywodraeth Cymru yn darparu rhagor o 

gefnogaeth i swyddfeydd post llai fel a ganlyn: 

 

o Mae swyddfeydd post gyda gwerth ardrethol o hyd at £9,000 yn cael 

100% o ryddhad; 

o Mae swyddfeydd post gyda gwerth ardrethol o rhwng £9,001 a 

£12,000 yn cael 50% o ryddhad. 

 

35 Dylai’r rheini sy’n talu ardrethi gysylltu â’u hawdurdod lleol unigol os oes 

ganddynt gwestiynau am eu bil ardrethi annomestig a’u hawl i gael 

rhyddhad ardrethi. 

 

Enghraifft o’r rhyddhad gwell ar gyfer Swyddfeydd Post 

 

36 Mae tabl 3 yn dangos sut mae'r rhyddhad gwell ar gyfer swyddfeydd 

post yn cael ei drefnu gan ddefnyddio'r dull lleihau’n raddol.  
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Tabl 3: Darlun o’r rhyddhad gwell ar gyfer Swyddfeydd Post 

 

Gwerth 
Ardrethol 

Rhyddhad 
Ardrethi 

Busnesau 
Bach 

Atebolrwydd 
2017-18 

(£) 

Rhyddhad 
Ardrethi 

Busnesau 
Bach 
(£) 

Atebolrwydd 
ar ôl 

Rhyddhad 
A.B.B. 

(£) 

1,000 100% 499 499 0 

2,000 100% 998 998 0 

3,000 100% 1497 1497 0 

4,000 100% 1996 1996 0 

5,000 100% 2495 2495 0 

6,000 100% 2994 2994 0 

7,000 100% 3493 3493 0 

8,000 100% 3992 3992 0 

9,000 100% 4491 4491 0 

10,000 50% 4990 2495 2495 

11,000 50% 5489 2745 2745 

12,000 50% 5988 2994 2994 

13,000 50% 6487 0 6487 

 
 

Pa fathau o hereditamentau nad ydynt yn gymwys i gael rhyddhad 
ardrethi busnesau bach? 
 

37 Mae nifer o eithriadau mewn perthynas â’r rhyddhad ardrethi busnesau 

bach. Mae’r rhain yn bennaf ar gyfer mathau o eiddo sydd ddim yn cyd-

fynd â’r diffiniad o fusnes bach. Mae rhai o’r eithriadau hefyd yn 

cydnabod y ffaith bod rhai mathau o eiddo yn gymwys i gael mathau 

eraill o ryddhad. 

 

38 Mae’r eithriadau i'r cynllun rhyddhad presennol yn cynnwys: 

o Hereditamentau (eiddo annomestig) sy’n cael eu defnyddio gan 

gyngor, comisiynydd heddlu a throseddu, neu'r Goron;  

o Cytiau glan môr;  

o Hereditamentau a ddefnyddir dim ond ar gyfer arddangos 

hysbysebion, mannau parcio cerbydau modur, gwaith carthion neu 

offer cyfathrebu electronig. 
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Ydy eiddo nad yw’n cael ei ddefnyddio yn gymwys i gael rhyddhad 
ardrethi busnesau bach?  

 

39 I fod yn gymwys i gael y rhyddhad hwn, mae gofyn bod eiddo yn cael ei 

ddefnyddio hefyd.  Mae eiddo gwag yn gymwys i gael rhyddhad ar 

eiddo gwag. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth 

Cymru, drwy ddilyn y ddolen ganlynol: 

https://businesswales.gov.wales/cy/rhyddhad-ardrethi-busnes-yng-

Nghymru 

 

Ydy eiddo sy’n cael ei ddefnyddio gan elusennau yn gymwys i gael 
rhyddhad ardrethi busnesau bach? 

 

40 Nid yw eiddo sy’n cael ei ddefnyddio gan elusennau yn gymwys i gael y 

rhyddhad. Mae elusennau’n gymwys i gael rhyddhad ardrethi i 

elusennau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth 

Cymru, drwy ddilyn y ddolen ganlynol: 

https://businesswales.gov.wales/cy/rhyddhad-ardrethi-busnes-yng-

Nghymru 

 

Ydy prosiectau ynni dŵr yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi busnesau 

bach? 

 

41 Mae’r holl fathau o brosiectau ynni a darparwyr ynni ar raddfa fach yn 

gymwys i gael cymorth drwy'r cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau 

Bach ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf. 

 

42 Mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o dystiolaeth sy’n dangos bod 

yr ailbrisio wedi effeithio’n fwy ar brosiectau ynni bach na mathau eraill 

o fusnesau.  

 

43 Rydym yn darparu grantiau i helpu prosiectau pŵer dŵr cymwys i 

echdynnu  ynni o gyrsiau dŵr er mwyn cynhyrchu trydan.  Gall 

brosiectau pŵer dŵr sydd â gwerth ardrethol o hyd at £50,000 wneud 

cais am gymorth tuag at eu ardrethi busnes ar gyfer 2019-20.  Mae’r 

Ffurflen Gais a’r ddogfen Ganllaw ar gael: 

https://gweddill.gov.wales/topics/environmentcountryside/energy/renew

able/non-domestic-business-rates-support-for-

hydropower/?skip=1&lang=cy 

 

https://businesswales.gov.wales/cy/rhyddhad-ardrethi-busnes-yng-Nghymru
https://businesswales.gov.wales/cy/rhyddhad-ardrethi-busnes-yng-Nghymru
https://gweddill.gov.wales/topics/environmentcountryside/energy/renewable/non-domestic-business-rates-support-for-hydropower/?skip=1&lang=cy
https://gweddill.gov.wales/topics/environmentcountryside/energy/renewable/non-domestic-business-rates-support-for-hydropower/?skip=1&lang=cy
https://gweddill.gov.wales/topics/environmentcountryside/energy/renewable/non-domestic-business-rates-support-for-hydropower/?skip=1&lang=cy
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Beth allaf ei wneud os oes gen i reswm i gredu bod fy rhyddhad wedi’i 

gyfrifo’n anghywir? 

 

44 Os yw talwyr ardrethi yn credu bod y rhyddhad sydd wedi’i neilltuo i’w 

heiddo ar eu bil ardrethi annomestig yn anghywir, dylent gysylltu â’u 

hawdurdod lleol sy’n gweinyddu’r cynllun. Bydd yn gallu delio â'u 

hymholiad ac ateb eu cwestiynau. 


