
 

SL(5)486 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad 

Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2019 

Cefndir a Diben 

Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau 

Bach) (Cymru) 2017 (“Gorchymyn 2017”). Mae Gorchymyn 2017 yn darparu ar gyfer cynllun rhyddhad 

ardrethi annomestig (“y cynllun”) sy'n gymwys i rai categorïau o hereditament. 

Effaith y diwygiadau a wneir gan y Gorchymyn hwn yw sicrhau nad yw hereditamentau a ddefnyddir ar 

gyfer peiriannau arian awtomatig yn unig yn cael budd o ryddhad ardrethi i fusnesau bach o dan y 

cynllun.   

Mae hyn yn dilyn dyfarniad yr Uchel Lys yn Cardtronics UK Limited v Pembrokeshire County Council 

[2018] EWHC 1167 (Admin) nad oedd peiriannau arian awtomatig yn “cyfarpar cyfathrebiadau electronig” 

o fewn ystyr Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) 2015, ac 

felly yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi i fusnesau bach 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodir un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

1.   Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad 

Mae’r Memorandwm Esboniadol i'r Gorchymyn hwn yn cyfeirio'n gywir at y pŵer galluogi yn adran 

43(4B)(b) o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 (“Deddf 1998”), ond mae paragraff 10 o'r Memorandwm 

Esboniadol hefyd yn cyfeirio at y pŵer galluogi yn paragraff 2(8) o Atodlen 6 i Ddeddf 1988, nad yw'n 

ymddangos ei fod yn berthnasol i'r Gorchymyn hwn. 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd  

Ni nodwyd unrhyw oblygiadau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Cytunwn nad yw paragraff 10 o'r Memorandwm Esboniadol yn berthnasol a dylid bod wedi'i hepgor. 

Caiff y Memorandwm Esboniadol ei ddiwygio'n unol â hynny. 



 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn gydag ymateb y Llywodraeth yn ei gyfarfod ar 13 Ionawr 2020 ac mae'n 

cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd uchod. 


