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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 

Newidiadau deddfwriaethol i Drethi Busnes i hyrwyddo datblygiadau newydd 
ac i ddefnyddio eiddo gwag tymor hir unwaith eto. 

. 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  
 

Mae angen i'r Cyngor fabwysiadu'r ddau gynllun newydd 
 
3. Beth yw'r argymhellion? 
 
3.1 Bod yr aelodau yn mabwysiadu'r 'penderfyniadau enghreifftiol’ yn ffurfiol a 

'ffurflenni cais enghreifftiol' ar gyfer y ddau gynllun fel y nodir gan Lywodraeth 
Cymru. 

 
4. Manylion am yr adroddiad 
 

CEFNDIR 
 
4.1 Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno dau gynllun newydd yn ddiweddar 

mewn perthynas â Threthi Busnes (Ar Agor ar gyfer Busnes a Datblygiadau 
Newydd). Mae'r ddau gynllun wedi’u cynllunio i hyrwyddo twf a lefelau 
cynyddol o gyflogaeth ar raddfa genedlaethol. 

 
4.2 Mae'r 'Cynllun Ar Agor ar gyfer Busnes' wedi’i gynllunio i ddefnyddio eiddo 

manwerthu gwag tymor hir (siopau stryd fawr yn arbennig) unwaith eto. Mae 
canllawiau llym ar gyfer y cynllun hwn fel:  

 

 Ni all y Gwerth Trethiannol uchaf fod yn fwy na £45,000 

 Mae'r eiddo wedi bod yn wag am gyfnod parhaol o 12 mis 

 Uchafswm y cymorth yw 50% 

 Bydd y cynllun yn rhedeg o 1 Hydref 2013 tan 1 Ebrill 2015 (18 mis) 

 Gall y cymorth gael ei ddyfarnu am hyd at 12 mis 

 Mae'n rhaid i unrhyw swm o’r dyfarniad hwn ac unrhyw arian arall fod yn 
llai na chymorth gwladwriaethol de minimis (ar hyn o bryd 200,000 Euros 
dros gyfnod o dair blynedd) 



  

 Nid yw'r cymorth hwn ar gael i gyrff cyhoeddus e.e. Llywodraeth Ganolog 
neu Leol  

 
4.3 Mae'r 'Cynllun Datblygiad Newydd' wedi cael ei ddylunio i hyrwyddo 

datblygiadau newydd. Eto, mae canllawiau llym ar gyfer y cynllun hwn fel:  
 

 Nid oes unrhyw uchafswm Gwerth Trethiannol   

 Rhaid i'r eiddo fod wedi’i gwblhau ar neu ar ôl 1 Hydref 2013 

 Bydd y cynllun yn rhedeg o 1 Hydref 2013 tan 1 Hydref 2016 (3 blynedd) 

 Uchafswm y cymorth yw 100% 

 Gall y gostyngiad hwn gael ei ddyfarnu am hyd at 18 mis 

 Mae'n rhaid i unrhyw swm o’r dyfarniad hwn ac unrhyw arian arall fod yn 
llai na chymorth gwladwriaethol de minimis (ar hyn o bryd 200,000 Euros 
dros gyfnod o dair blynedd) 

 Nid yw'r cymorth hwn ar gael i gyrff cyhoeddus e.e. Llywodraeth Ganolog 
neu Leol 

  
4.4 Mae manylion llawn am y cynlluniau, ffurflenni cais a'r penderfyniad 

enghreifftiol yn cael eu dangos yn yr Atodiadau i'r adroddiad hwn. 
 
4.5 Bydd unrhyw gymorth a ddyfernir yn cael ei ad-dalu i'r Awdurdod Lleol, trwy 

Ffurflen Ardrethi Annomestig Cenedlaethol Blynyddol a archwiliwyd.  
 
4.6 Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno penderfyniadau enghreifftiol i'r cynllun 

a ffurflenni cais enghreifftiol. Mae gofyniad i ddarparu adroddiadau rheolaidd i 
Lywodraeth Cymru ar gynnydd y cynlluniau, faint o swyddi newydd a grëwyd 
ac ati 

 
Materion  

 
4.7 Mae'n amlwg bod rhai cyfleoedd o fewn y fframwaith newydd hwn i ail-fywiogi’r 

strydoedd mawr a hyrwyddo datblygu eiddo pellach a thwf economaidd. 
 
4.8 Mae gweithgor bach wedi cael ei greu i gynnwys cynllunio, datblygu / adfywio 

economaidd a Chyllid i sicrhau y gwneir y mwyaf o’r cymorth hwn. 
 
4.9 Awgrymir y ceisir cyhoeddusrwydd ar gyfer y ddau gynllun newydd er mwyn 

gwneud y gorau o'r potensial, gellid gwneud hyn ar gost gyfyngedig drwy 
hysbysebu ar ein gwefan a thrwy grwpiau masnachol. 

 
4.10 Bydd yna hefyd yr angen i gynhyrchu adroddiadau ystadegol, gan systemau 

presennol, ar sail reolaidd i Lywodraeth Cymru i ddangos diddordeb yn y 
cynlluniau, nifer y swyddi newydd a grëwyd a gwerth y cymorth a ddyfarnwyd. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 

Trwy weithredu'r cynllun hwn byddwn yn bodloni ein hamcan o 'Ddatblygu'r 
gymuned leol'. 
 

6. Faint fydd hyn yn costio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 



  

 
Ni fydd unrhyw gostau ychwanegol o ran gweinyddu'r cynllun. Bydd unrhyw 
gostau marchnata ac ati yn cael eu bodloni’n llawn o gyllidebau presennol. 
Bydd costau rhoi'r cymorth yn cael ei ariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru. 

 
7. Beth yw'r prif gasgliadau o'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (EqIA) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad?  Dylid cynnwys templed yr Asesiad o 
Effaith ar Gydraddoldeb a gwblhawyd fel atodiad i’r adroddiad. 

 
Ddim yn berthnasol gan fod hyn yn cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru 
 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill?  
 

Dim. 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 
Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol i'r Cyngor ac mae hyn yn gyfle da i annog 
busnesau i ddatblygu 
 

10. Pa risgiau sy’n bodoli ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
lleihau? 

 
Mae perygl, os nad yw Sir Ddinbych yn gweithredu'r cynllun, y bydd yn mynd 
yn erbyn Polisi Cenedlaethol. 

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 

Adran 47 o Deddf Cyllid Llywodraeth Leol (LGFA) 1988 


