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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 

I adolygu lefelau Gostyngiad Dewisol ar y Dreth  a ddyfernir i Elusennau a 
sefydliadau nad ydynt yn gwneud elw. 

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

I dderbyn diweddariad ar y lefelau’r cyfredol o gost i Gyngor Sir Ddinbych, i 
ystyried y camau gweithredu angenrheidiol i gynhyrchu arbedion ar gyfer 
Gostyngiad Dewisol ar y Dreth (DRR) ar gyfer 2015-16, ac i ystyried 
diwygiadau pellach i'r Meini Prawf Gostyngiad Dewisol ar y Dreth. 

 
3. Beth yw'r argymhellion? 
 

Bod yr Aelodau'n cymeradwyo'r newidiadau arfaethedig i'r Meini Prawf 
Gostyngiad Dewisol ar y Dreth i'w defnyddio o 1 Ebrill 2014 ar gyfer 
ymgeiswyr newydd ac 1 Ebrill 2015 ar gyfer ymgeiswyr presennol, fel y nodir 
ym mharagraffau 4.1 - 4.9 isod. 

 
4. Manylion am yr adroddiad 
 

CEFNDIR 
 
Amcan y Gostyngiad Dewisol ar y Dreth yw rhoi cymorth i sefydliadau 
elusennol a sefydliadau nad ydynt yn gwneud elw, a allai gael anhawster i 
dalu eu trethi ac sydd o fudd i'r gymuned leol er enghraifft, fel neuaddau 
pentref. 

 
 Fel rhan o'r Cynllun Ariannol Canol Tymor ar gyfer y cyfnod 2014/15 hyd at  

2016/17, mae angen arbedion sylweddol o ganlyniad i’r gostyngiad yng 
Ngrantiau'r Llywodraeth. 

 
 Er mwyn gwneud yr arbedion hyn, gwnaed adolygiad cyflawn o'r sefydliadau 

sy'n derbyn Gostyngiad Dewisol ar y Dreth. Gwnaed adolygiad o'r canllawiau 
yn 2012 a hysbyswyd y sefydliadau am y lefelau o ostyngiad ar gyfer 2013/14. 
O dan y ddeddfwriaeth bresennol, gan ein bod ran o'r ffordd drwy 2013/14, y 
cynharaf y gallwn newid y gostyngiad ardrethi yw 2015/16 ar gyfer yr 
ymgeiswyr presennol, ond ar unwaith ar gyfer unrhyw geisiadau newydd. 



  

 
4.0 DIWYGIADAU BWRIEDIG I FEINI PRAWF Y GOSTYNGIAD DEWISOL AR Y 

DRETH  O 1 EBRILL 2014 AR GYFER ACHOSION NEWYDD AC 1 EBRILL 
2015 AR GYFER SEFYDLIADAU PRESENNOL 

 
4.1 Elusennau cenedlaethol neu ranbarthol 
 Ar hyn o bryd mae nifer o Elusennau Cenedlaethol neu ranbarthol yn cael 

gostyngiad atodol, tra bod gwiriad ar wefan y Comisiwn Elusennau yn dangos 
eu bod yn gwneud gwargedion blynyddol o fwy na £1 miliwn + neu â 
chronfeydd wrth gefn anghyfyngedig, unwaith eto yn y miliynau o bunnoedd. 
Argymhellir na roddir unrhyw ostyngiad pellach, ar wahân i'r Gostyngiad 
Gorfodol o 80% yn yr achosion hyn, gan ei bod yn amlwg bod gallu i dalu’r 
rhwymedigaeth Trethi Busnes. 

 
4.2 Gwarged blynyddol o £26,000 a chap £100,000 cronfeydd anghyfyngedig. 
 Mae adolygu'r cyfrifon ar gyfer y sefydliadau sy'n derbyn Gostyngiad Dewisol 

ar y Dreth ar gyfer 2013-14 hefyd wedi dangos yn glir bod nifer â’r gallu i dalu 
eu trethi busnes naill ai drwy eu gwargedion blynyddol neu drwy eu cronfeydd 
wrth gefn anghyfyngedig.   

 
4.3 Felly, cynigir y dylid newid meini prawf y Gostyngiad Dewisol ar y Dreth  i 

gynnwys gofyniad na ddylai'r gwargedion blynyddol cyfartalog (yn seiliedig ar 
y ddwy set ddiweddaraf o gyfrifon) fod yn fwy na £26,000 (enillion blynyddol 
cyfartalog gweithiwr llawn amser).  Byddai hyn yn sicrhau bod adnoddau yn 
cael eu gwario ar y sefydliadau hynny sydd wir angen gostyngiad.         

 
4.4 Bwriedir hefyd bod amod ynghylch cronfeydd wrth gefn anghyfyngedig yn cael 

ei ychwanegu at feini prawf y Gostyngiad Dewisol ar y Dreth i gynnwys 
gofyniad na ddylai cronfeydd anghyfyngedig fod yn fwy na £100,000. Ni fyddai 
cronfeydd wrth gefn cyfyngedig yn cael eu hystyried. 

 
4.5 Darpariaeth Bar 

Mae’r maen prawf presennol ar gyfer Gostyngiad Dewisol ar y Dreth  yn nodi y 
dylai ‘darpariaeth bar mewn cyfleusterau gynorthwyo'r sefydliad i ddarparu 
gwasanaeth at bwrpas chwaraeon'.  Awgrymir y dylid diwygio hwn fel bod 
incwm bar yn ategol at y sefydliad, yn hytrach na'r prif ffrwd incwm. Gellid 
dadlau bod hyn yn dderbyniol ar gyfer Clwb Bowls gan ei bod yn amlwg mai 
prif bwrpas y clwb yw chwarae bowls (ac felly mae darparu’r bar yn ategol at y 
bowls).   

 
4.6 Fodd bynnag, mewn perthynas i Glybiau Cymdeithasol, mewn rhai achosion 

fe ymddengys nad ydyw’r bar yn wasanaeth ategol gan nad yw'n glir pa 
ddarpariaeth/weithgareddau rheolaidd sydd ar gael yn y Clwb ac eithrio bar.  
Hyd yn hyn, mae’r holl Glybiau Cymdeithasol wedi bod yn derbyn Gostyngiad 
Dewisol ar y Dreth o 100%, gan y cydnabyddir bod ganddynt werth i'r 
gymuned leol yn enwedig o ran gofod cymunedol sydd ar gael i'w logi.  Fodd 
bynnag, os yw'r meini prawf am gael eu gweithredu'n deg ac yn gyson, gellid 
dadlau na ddylai sefydliadau o'r fath gael Gostyngiad Dewisol ar y Dreth  neu 
gyfradd is yn y dyfodol.  

 



  

 
4.7 Os daw cais am Ostyngiad Dewisol ar y Dreth gan glwb cymdeithasol rywbryd 

yn y dyfodol, lle nad oedd y bar yn dal ddim yn wasanaeth ategol, ond bod y 
cyfrifon yn awgrymu nad oedd y clwb cymdeithasol mewn sefyllfa i dalu eu 
trethi busnes, byddent yn gymwys i wneud cais am Adran 49/Rhyddhad 
Caledi.  Os bydd cais yn dod i mewn gan glwb cymdeithasol a chanfuwyd bod 
y ddarpariaeth bar yn llai na 50% o'r incwm (h.y. ei fod yn wasanaeth ategol), 
byddai'r clwb yn gymwys ar gyfer Gostyngiad Dewisol ar y Dreth  100%.  

 
4.8 Clybiau Pêl-droed  

Yn yr un modd, mae'r clybiau Pêl-droed yn cael eu hariannu'n bennaf drwy 
dderbyniadau bar, er bod yr enillion yna’n cael eu yn hail-fuddsoddi i redeg y 
clwb pêl-droed. Fel gyda bowls, gellid dadlau bod hyn yn dderbyniol gan ei fod 
yn amlwg mai prif bwrpas y clwb yw chwarae pêl-droed (ac felly mae darparu’r 
bar yn ategol at y pêl-droed).   

 
4.9 Cymdeithasau Tai 

Yn unol â llawer o awdurdodau eraill, dylid adolygu’r ystyriaethau ar gyfer 
Gostyngiad Dewisol ar y Dreth, oherwydd mewn llawer o achosion, mae’r 
Gymdeithas Tai yn gwneud gwarged blynyddol sylweddol a gyda chronfeydd 
arian wrth gefn anghyfyngedig. Yn amlwg yn yr achosion hyn, mae gallu i 
dalu'r trethi sy’n ddyledus. Fodd bynnag, gellid ystyried unrhyw Gymdeithas 
Tai, nad ydynt wedi’u heffeithio gan y newidiadau, ar gyfer A49 Rhyddhad 
Caledi, a fyddai’n costio llai i'r Cyngor. 

 
4.10 RHAGOLYGON ARBEDION AR GYFER 2015-16 
 
4.11 Mae'r gyllideb ar gyfer Gostyngiad Dewisol ar y Dreth a Rhyddhad Caledi ar 

gyfer 2013-14 yn £113k. Cyfanswm y gwariant hyd yn hyn yw £142,884. Os 
na dderbynnir mwy o geisiadau, neu os na chymeradwyir ceisiadau yn ystod y 
flwyddyn ariannol hon, bydd yr arbedion cost yn £63,516  

 
4.12 Mae Atodiad 1 yn dangos y gost a ragwelir ar gyfer 2014/15 a 2015/16, yn 

seiliedig ar gynnydd a ragwelir mewn chwyddiant. Fodd bynnag, ar gyfer 
2015/16 ceir rhagamcan arbedion hefyd yn seiliedig ar yr amcangyfrifon hyn.   

 
  DADLEUON/CASGLIADAU 
 
4.13 Mae yna resymau moesegol ac ariannol i'r Cyngor sicrhau bod y Gostyngiad 

Dewisol ar y Dreth a Chynlluniau Adran 49 yn cael eu defnyddio’n gyson ac yn 
deg i fusnesau gwledig, sefydliadau elusennol a sefydliadau nad ydynt yn 
gwneud elw, a allai fod yn cael anhawster i dalu eu trethi ac sydd o fudd i'r 
gymuned leol. 

 
4.14 Cynigir y dylid newid meini prawf y Gostyngiad Dewisol ar y Dreth  yn unol ag 

Atodiad 2, i gynnwys gofyniad na ddylai'r gwargedion blynyddol cyfartalog (yn 
seiliedig ar y ddwy set ddiweddaraf o gyfrifon) fod yn fwy na £26,000 (enillion 
blynyddol cyfartalog gweithiwr llawn amser).  Byddai hyn yn sicrhau bod 
adnoddau yn cael eu gwario ar y sefydliadau hynny sydd wir angen rhyddhad.         

 



  

4.15 Cynigir hefyd bod amod o amgylch cronfeydd wrth gefn anghyfyngedig yn cael 
ei ychwanegu at feini prawf y Gostyngiad Dewisol ar y Dreth i gynnwys 
gofyniad na ddylai cronfeydd anghyfyngedig fod yn fwy na £100,000. Bydd 
hyn yn sicrhau bod y sefydliadau hynny sydd â'r modd i dalu eu trethi busnes 
yn talu eu trethi busnes, ond yn amddiffyn y sefydliadau hynny sydd wedi 
cynllunio gwariant ar gyfer y dyfodol mewn cronfeydd wrth gefn/cronfeydd a 
glustnodwyd.      

 
4.16 Cynigir bod y meini prawf presennol ar gyfer Gostyngiad Dewisol ar y Dreth 

sy'n nodi y dylai ‘darpariaeth bar mewn cyfleusterau fod yn wasanaeth ategol,' 
gael ei ddefnyddio’n fwy trylwyr, a fyddai'n arwain at glybiau cymdeithasol 
sydd ag incwm bar o fwy na 50% o'u hincwm cyffredinol yn peidio â bod yn 
gymwys bellach ar gyfer y Gostyngiad Dewisol ar y Dreth. 

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

Bydd targedu gostyngiad yn effeithiol yn sicrhau bod sefydliadau sy'n darparu 
gwasanaethau i bobl ddiamddiffyn yn cael eu hamddiffyn. 

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

Mae'r costau sy'n gysylltiedig â'r adolygiadau o fewn y cyllidebau presennol. 
Bydd arbediad cylchol o £63,516 i gyllideb refeniw y Cyngor o 2015/16 o 
ganlyniad i'r newidiadau yn y driniaeth o Ostyngiad Dewisol ar y Dreth.  

 
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. 

 
Mae’n amherthnasol gan fod y canllawiau yn cael eu newid yn hytrach na 
chreu polisi newydd. 
 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill?  
Dim 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Mae'r cynigion yn galluogi'r Cyngor i barhau i gefnogi sefydliadau sydd â 
gostyngiad gorfodol ar y dreth, ond yn gosod cyfyngiadau ar ostyngiad dewisol 
ar gyfer rhai sefydliadau. O ystyried y sefyllfa ariannol sy’n wynebu’r Cyngor 
yn 2015/16, mae angen iddo adolygu’r holl wariant a lleihau yn unol â hynny. 

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

lleihau? 
Os nad oes cyfres gadarn o ganllawiau sy'n ymwneud â dyfarnu Gostyngiad 
Dewisol ar y Dreth, yna bydd pwysau pellach yn cael ei roi ar gyllidebau'r 
Cyngor. 

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Dyfernir Gostyngiad Dewisol ar y Dreth o dan Adran 47 o Ddeddf Cyllid 
Llywodraeth Leol 1988. 


