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Senedd Cymru, Pwyllgor Cyllid 

Galwad am wybodaeth – Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar 
gyfer 2022-23 

Cyflwyniad Cyngor Ysgolion Annibynnol Cymru (WISC) 

Dyma gyfieithiad o Gyflwyniad Cyngor Ysgolion Annibynnol Cymru dyddiedig 22ain Tachwedd 
2021.  

Crynodeb 

1. Mae cyngor Ysgolion Annibynnol Cymru’n cynrychioli 65 ysgol annibynnol, 20 ohonynt â statws
elusennol. Rydyn ni wedi cael ein cynorthwyo yn y cyflwyniad hwn gan y Cyngor Ysgolion
Annibynnol (ISC) sy’n cynrychioli ac yn casglu data ar ysgolion hyd a lled y DU.

2. Rydyn ni’n ymateb yn bennaf i Gwestiwn 6 yn Atodiad 2 y Pwyllgor (A oes gennych unrhyw
sylwadau penodol ar unrhyw un o’r meysydd a nodir isod, yn arbennig yng ngoleuni sefyllfa COVID-
19 a’r modd y dylai’r rhain gael eu hadlewyrchu yng nghyllideb 2022-23?) Yn arbennig, mae ein
hymateb yn mynd i’r afael â’r is-gwestiwn “Sut ddylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio pwerau
trethu.”

3. Rydyn ni hefyd yn ymateb yng nghyd-destun cynigion polisi Llywodraeth Cymru i ddileu rhyddhad
ardrethi annomestig mandadol o ysgolion annibynnol elusennol. Cynhaliodd Llywodraeth Cymru
ymgynghoriad ar ddileu rhyddhad ardrethi annomestig o ysgolion annibynnol elusennol (a rhai
elusennau eraill) rhwng Ionawr a Mai 2020). Ymateb Llywodraeth Cymru yn y crynodeb oedd “y
byddant yn ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yn llawn. Bydd ymgynghoriad pellach ar
unrhyw gynigion polisi penodol.” Yn absenoldeb unrhyw ddiweddariad pellach, rydyn ni’n ystyried
y polisi hwn fel un sy’n dal i gael ei ystyried gan Lywodraeth Cymru.

4. Yng ngoleuni hyn, rydyn ni’n ymateb i’r ymgynghoriad hwn i ailadrodd agweddau ar y
cyflwyniad a wnaethom yn ein tystiolaeth yn 2020 i Lywodraeth Cymru: mae dileu
rhyddhad ardrethi annomestig mandadol i elusennau annibynnol cymwys yng Nghymru yn
rhoi Llywodraeth Cymru a’r trethdalwr mewn perygl o brofi colled ariannol net. Bydd y
cynnydd yn nifer y plant sy’n mynd i ysgolion gwladol yn debygol o achosi i gynnydd mewn
costau orbwyso unrhyw refeniw treth ychwanegol. Yn ein cymariaethau, rydyn ni’n parhau
i ddibynnu ar y refeniw a ragfynegwyd gan Lywodraeth Cymru yn eu hymgynghoriad, lle
gwnaethant awgrymu y byddai £1.4 miliwn yn cael ei godi drwy ddileu rhyddhad ardrethi
annomestig.

5. Yn ogystal â gosod Llywodraeth Cymru mewn perygl o brofi colled ariannol, byddai dileu rhyddhad
elusennol yn achosi cynnydd yn ffioedd ysgolion annibynnol. Yn y pen draw byddai hyn yn cyfyngu
ar allu rhieni Cymru i ddewis ysgol - a fyddai’n hynod ddifrifol i deuluoedd sydd wedi dewis ysgolion 
annibynnol i ddiwallu angen addysgol arbennig, neu awydd i sicrhau addysg grefyddol/athronyddol 
arbennig.

6. Tra’n bod yn ymateb yn bennaf ar ran ein hysgolion sy’n aelodau, rydyn ni’n ymwybodol bod yna
79 o ysgolion annibynnol yng Nghymru a bod gan o leiaf 23 ohonynt statws elusennol .
Gobeithiwn na fydd Llywodraeth Cymru’n cynnwys y fath gynigion yn eu cyllideb ddrafft ond rydyn
ni’n awyddus i weld y Pwyllgor wedi paratoi’n dda i graffu ar y fath bolisi os caiff ei gynnig. Byddem
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yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau pellach a allai fod gan y Pwyllgor; gallwch gysylltu â: Emma 
Verrier   Prif Swyddog Gweithredol WISC. 

 

 

Cyd-destun 

7. Dengys ffigurau Llywodraeth Cymru bod o leiaf 9,800 o ddisgyblion yn mynychu ysgolion annibynnol 
elusennol yng Nghymru.1  Dengys ffigurau ISC bod o leiaf 5,500 o’r disgyblion hyn ar hyn o bryd 
mewn ysgolion annibynnol elusennol WISC. Byddai dileu rhyddhad ardrethi annomestig yn 
effeithio ar o leiaf 23 o’r 79 ysgol annibynnol yng Nghymru (oddeutu 30%) ond byddai hyn yn cael 
effaith anghymharol ar ddisgyblion – yn effeithio ar oddeutu 57% o ddisgyblion sy’n cael eu 
haddysgu’n annibynnol yng Nghymru.  

8 Mae ysgolion annibynnol elusennol WISC yn amrywio o ran maint, daearyddiaeth a chynnig 
addysgol. Maen nhw’n bresennol mewn 9 ardal awdurdod lleol, ac yn amrywio o ran maint o lai 
na 10 disgybl i fwy na 1,200. Mae arbenigeddau addysgol yn cynnwys anghenion addysgol 
arbennig, addysg gerddorol, ethos crefyddol, ac athroniaeth addysgol (e.e. ysgolion Steiner). Mae 
pob ysgol annibynnol yn cyfrannu arbedion i gyllideb addysg Cymru, trwy beidio â chymryd 
lleoedd a ariennir gan y wladwriaeth. 
 

9     Ar hyn o bryd mae ysgolion annibynnol elusennol yng Nghymru’n derbyn yr un rhyddhad ardrethi 
annomestig mandadol â phob elusen arall yng Nghymru, yn cydymffurfio â'r holl gyfraith sy’n 
berthnasol i elusennau, ac yn ddarostyngedig i'r un rheoliad gan y Comisiwn Elusennau. Maen 
nhw’n rhan gwbl integredig a chyfartal o'r sector elusennol. Byddai dileu rhyddhadau elusennol 
ar gyfer mathau cyfyngedig o elusen yn unig (ysgolion annibynnol) yn creu sector elusennol dwy-
haen yng Nghymru, gan greu gwahaniaethau artiffisial rhwng elusennau, ac un grŵp o 
elusennau’n cael triniaeth annheg. 

 
10. Mae ysgolion annibynnol elusennol, fel pob elusen, yn gwneud gwaith budd cyhoeddus. Cyfrifoldeb 

pob ysgol, a’u hymddiriedolwyr elusennol, yw penderfynu pa weithgaredd budd cyhoeddus sydd 
fwyaf defnyddiol. Mae hyn yn unol â phob elusen reoledig arall, a chaiff adroddiadau blynyddol eu 
darparu i’r Comisiwn Elusennau a chânt eu cyhoeddi ar eu gwefan.  

11.  Gan amlaf, mae’r gwaith budd cyhoeddus hwn ar ffurf partneriaethau gydag ysgolion gwladol lleol 
neu grwpiau cymunedol, neu fwrsariaethau sy’n ehangu mynediad i ysgolion annibynnol. Yn y 
flwyddyn academaidd ddiwethaf - y mae data ar gael ar ei chyfer (2020/21) - derbyniodd dros 600 
o ddisgyblion mewn ysgol annibynnol elusennol WISC gymorth ffioedd prawf modd - gan ganiatáu 
iddynt fynychu ysgol na fyddent fel arall yn medru ei chyrchu. Yn y flwyddyn academaidd honno, 
gwnaeth y cymorth ffioedd prawf modd hon gyrraedd cyfanswm o £5.1m o leiaf, a ddarparwyd gan 
ysgolion elusennol WISC yn unig - mwy na theirgwaith gwerth gros y rhagwelir y bydd dileu 
rhyddhad annomestig yn ei godi.   

12. Nid ‘gwobr’ am weithgaredd budd cyhoeddus yw rhyddhad elusennol, ond budd treth i ganiatáu 
i bob sefydliad elusennol roi cymaint o arian â phosibl i’w weithgareddau elusennol. Yn yr un 
modd, nid yw ysgolion elusennol annibynnol yn perfformio gweithgaredd budd cyhoeddus i 
‘gyfiawnhau’ eu rhyddhadau elusennol, ond oherwydd ei fod yn rhan o’u hunaniaeth fel 
elusennau. 
 
 

 
1 Nifer disgyblion fesul awdurdod lleol, rhanbarth ac oedran grŵp, Llywodraeth Cymru (Medi 2021) 
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-
Census/Independent-Schools/Pupils/number-by-localauthorityregion-agegroup. Cyrchwyd 15/11/2021. 

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Independent-Schools/Pupils/number-by-localauthorityregion-agegroup
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Independent-Schools/Pupils/number-by-localauthorityregion-agegroup
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Effeithiau ariannol y polisi  

13.  Yn hytrach na darparu £1.4 miliwn mewn arian ar gyfer gwasanaethau, byddai dileu rhyddhadau 
elusennol yn golygu cynyddu gwariant Llywodraeth Cymru, a cholled net mewn refeniw.  Mae 
llawer o ysgolion annibynnol elusennol yng Nghymru na fyddent yn medru ymdopi â chynnydd 
pumplyg mewn ardrethi annomestig a byddai’n rhaid iddynt ystyried cynyddu ffioedd. Yn ogystal 
â gwneud ysgolion yn llai hygyrch i rieni, byddai hyn, yn anochel, yn lleihau’r galw, ac yn arwain at 
blant yn mynychu’r system addysg wladol. 

14.  Felly, mae unrhyw gynnig i ddileu rhyddhad elusennol hefyd yn ymwneud â chwestiwn y 
Pwyllgor ar sut y dylid blaenoriaethu adnoddau mewn sectorau fel addysg sydd ag angen iddynt 
“ddal i fyny.” Byddai dileu rhyddhad elusennol yn symud adnoddau Llywodraeth Cymru oddi 
wrth blant ac ysgolion sydd eu hangen fwyaf i dalu am leoedd plant sy’n cael eu haddysgu'n 
annibynnol ar hyn o bryd.  

 
15.  Mae dadansoddiad gan ISC yn dangos y byddai hyd yn oed symudiad o 5% o ddisgyblion o 

ysgolion annibynnol elusennol yn defnyddio bron yr holl refeniw a ragwelir o'r polisi, gan adael 
oddeutu £37,145 yn unig o incwm net yn genedlaethol (Gweler paragraff 21 isod). Gan nad yw 
hyn yn modelu'r angen am wariant cyfalaf (er enghraifft, recriwtio athrawon neu estyniad ysgol), 
mae'n debygol y byddai dileu rhyddhad ardrethi annomestig yn golled net i drethdalwyr Cymru. 

 
16.  Dylid cofio bod darpariaeth rhyddhad ardrethi annomestig elusennol, sy’n werth £1.4 miliwn yn 

ôl Llywodraeth Cymru, yn rhan o fodel gweithredol ysgolion annibynnol elusennol WISC. Mae’r 
ysgolion hyn yn darparu o leiaf 5,500 o leoedd mewn ysgol, gan arbed o leiaf £27.2 miliwn i 
Lywodraeth Cymru o’u cyllideb addysg. 

17.  Golyga hyn bod arbediad blynyddol i gyllideb addysg Cymru o’r ysgolion annibynnol elusennol 
bron 20 gwaith yn fwy na’r incwm (gros) a ragwelir o ddileu rhyddhad ardrethi annomestig.2 

Effeithiau cynyddu ffioedd  

18. Mae’n debygol y bydd yn rhaid i ysgolion wneud iawn am y cynnydd mewn costau ardrethi 
annomestig drwy gynyddu ffioedd, a fyddai’n cael effaith ar unwaith drwy wneud buddion 
ysgolion annibynnol elusennol yn llai hygyrch i blant Cymru.  

          19.  Mae ymylon tynn sy’n bodoli eisoes, ac effaith COVID ar gyllidebau ysgolion, yn golygu y byddai      
gallu ysgolion i ymgorffori costau uwch eu hunain yn gyfyng, a byddai angen iddynt eu 
trosglwyddo i eraill.  

20.    Ar yr un pryd, disgwylir i effeithiau ehangach y pandemig ar gyllidebau teuluoedd fod wedi lleihau 
gallu rhieni i fforddio ffioedd uwch. Felly, byddai cynnydd mewn ffioedd, tra’n angenrheidiol, 
hefyd yn arwain at symud plant o ysgolion annibynnol elusennol – gan leihau’r swm o arian y 
maent yn ei arbed i Lywodraeth Cymru.  

 
21. Er mwyn dangos y risg ariannol a berir gan y polisi hwn, rydyn ni wedi modelu gwahanol senarios 

o gynnydd mewn ffioedd, symudiad disgyblion, ac effaith hyn ar gyllideb addysg Cymru:  
 
 

 

 
2 Mae dadansoddiad gan ISC wedi canfod y byddai addysgu pob disgybl sydd ar hyn o bryd mewn ysgolion 
annibynnol elusennol yng Nghymru’n costio o leiaf £ 27,257,087, sef 19.5 gwaith yr incwm gros o £1.4 miliwn a 
ragwelir. 
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% Symudiad 
Disgyblion  

Cost i Gyllideb 
Addysg  

Incwm net a godir o ddileu rhyddhad trethi 
annomestig mandadol (fel canran o’r incwm 

gros a ragwelir)  
2.5% £681,427.18 £718,572.83 (51.3%) 

5% £1,362,854.35 £37,145.65 (2.7%) 

10% £2,725,708.70 -£1,325,708.70 (-94.7%) 

20% £5,451,417.40 -£4,051,417.40 (-289.4%) 

 Ffigur 13 
22. Yn ymarferol, gan fod y modelu hwn wedi anwybyddu unrhyw gostau cyfalaf (megis ehangu 

ystafell ddosbarth, prynu adnoddau dysgu ychwanegol, neu hyfforddi a chyflogi athrawon 
newydd) sy'n ymwneud ag addysgu 280 o ddisgyblion ychwanegol yn flynyddol (tua 5% o 
symudiad disgyblion), mae’n debygol y byddai dileu rhyddhad trethi annomestig yn golygu cost 
net i Lywodraeth Cymru. 

 
Ysgolion o bosib yn cael eu cau  

23. Yn ogystal â’u budd ariannol i gyllideb addysg Cymru, mae rhyddhadau elusennol yn rhan sefydlog 
o dirwedd ariannol sydd wedi cael ei defnyddio i ddatblygu eu modelau busnes – byddai eu dileu, 
heb amheuaeth, yn achosi canlyniadau i’r ysgolion a effeithir.  

 
24. Mae ysgolion annibynnol yn aml yn gweithredu o fewn elw ariannol tynn, gan ail-fuddsoddi 

unrhyw warged, bob amser, mewn gweithgareddau elusennol. Byddai dileu rhyddhad mandadol 
yn gyfystyr â chynnydd pumplyg, a byddai hyn heb amheuaeth yn peryglu cau sefydliadau sy’n 
gweithredu o fewn ymylon elw tynn. 

 
 

25. Felly, ni allai pob ysgol annibynnol elusennol fforddio parhau i weithredu gyda cholled o 5% o 
ddisgyblion. Tra na allwn ddyfalu am wybodaeth fasnachol sensitif, dangosodd data'r Comisiwn 
Elusennau ar gyfer blwyddyn ariannol 2020 fod gan o leiaf 5 ysgol annibynnol elusennol WISC 
wariant sy'n fwy na'u hincwm ffioedd. 4 Gwyddom y bydd holl ysgolion WISC, gan gynnwys 
ysgolion elusennol WISC, yn wynebu pwysau ariannol sylweddol hyd yn oed heb gynnydd 
pumplyg mewn ardrethi annomestig. Bydd costau ysgolion yn cael eu dwysáu gan y cynnydd o 
43% yng nghost y Cynllun Pensiwn Athrawon (TPS), y codiad ardoll iechyd a gofal cymdeithasol 
mewn Yswiriant Gwladol, ac effeithiau parhaus y pandemig. Pe bai cynnydd pumplyg mewn 
ardrethi annomestig yn cael ei ychwanegu at y costau hyn, gall y bydd ysgolion yn cael eu 
gorfodi i gau. 

 
26. Pe bai'r 5 ysgol hyn yn cael eu gorfodi i gau, gyda 100% o ddisgyblion yn ymuno â'r sector a 

gynhelir, cyfanswm y gost ychwanegol i gyllideb addysg Cymru fyddai £ 10.4 miliwn (neu 

 
3 Cyfunodd ISC ffigurau gwariant awdurdod lleol fesul disgybl gan awdurdod lleol â nifer y disgyblion mewn 
ysgolion annibynnol elusennol yn yr ardal awdurdod lleol honno. Cynhyrchodd hyn y gost ychwanegol a 
ragwelwyd o addysgu pob disgybl mewn ysgol awdurdod lleol - £27,257,087. Mae 5% o'r ffigur hwn, sef cost 
addysgu 5% o ddisgyblion, yn £ 1,362,854.35. Cyfeirnod ffigurau’r awdurdodau lleol yw: Cyllidebau ysgolion 
dirprwyedig yn ôl awdurdod, Llywodraeth Cymru (Gorffennaf 2021). 
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Local-Government/Finance/Revenue/Delegated-School-
Budgets/delegatedschoolbudgets-by-authority. Cyrchwyd 16/11/2021. 
 
4 Gall y nifer hwn fod yn uwch, gan fod o leiaf bedair ysgol annibynnol elusennol ychwanegol WISC yn rhan o 
ymddiriedolaethau elusennol mwy, sy'n golygu nad oes data ariannol unigol ar gael. 
  

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Local-Government/Finance/Revenue/Delegated-School-Budgets/delegatedschoolbudgets-by-authority
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Local-Government/Finance/Revenue/Delegated-School-Budgets/delegatedschoolbudgets-by-authority
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oddeutu saith gwaith a hanner yn fwy nag incwm rhagamcanol y polisi ) . 5 Yn gyfan gwbl, byddai 
hyn yn golygu y byddai gan y polisi gost net o o leiaf £ 9 miliwn i gyllideb addysg Cymru. 6 

 

Effeithiau economaidd a chyflogaeth ehangach 

27. Yn ogystal â bod yn elusennau, a sefydliadau addysgol, mae ysgolion annibynnol elusennol yn 
ganolfannau cyflogaeth - trwy gyflogaeth staff uniongyrchol a chyflogaeth a gefnogir yn 
uniongyrchol yn eu cadwyni cyflenwi. Mae mwy na 800 o athrawon yn cael eu cyflogi'n 
uniongyrchol gan ysgolion annibynnol elusennol hyd a lled Cymru, ochr yn ochr â staff 
cymorth a swyddi yn y gadwyn gyflenwi. 

 

28. Canfu ymchwil a wnaed gan Oxford Economics, ar ran ISC, fod ysgolion annibynnol yng 
Nghymru (elusennol ac anelusennol) yn cyfrannu £ 87 miliwn yn uniongyrchol at economi 
Cymru ac yn cyfrannu £22 miliwn mewn trethiant.7 

 

29. Tra nad yw'n bosibl cymhwyso’r ffigurau hyn i ysgolion unigol ar sail lleoliad, mae'n hysbys bod 
ysgolion annibynnol penodol mewn lleoliadau mwy gwledig yn gyflogwyr lleol sylweddol, ac yn 
gefnogwyr busnesau lleol. Pe bai'r ysgolion hyn yn methu, byddai'r caledi’n digwydd mewn 
cymunedau a busnesau lleiaf abl i ddod o hyd i ffynonellau incwm amgen. Disgwyliwn mai 
dwysáu fydd y caledi hwn yn dilyn effeithiau economaidd COVID-19. 

 

30.     Felly, mae WISC yn credu'n gryf mai’r peth gorau, o ran budd ariannol i Lywodraeth Cymru   
fyddai cynnal rhyddhad trethi annomestig elusennol ar gyfer ysgolion annibynnol, a diogelu 
goroesiad yr ysgolion hyn, yn hytrach na mentro achosi colled net i'r gyllideb addysg. 

 
Effeithiau addysgol a chymdeithasol y polisi  

31      Er ein bod yn cydnabod mai gwaith ariannol yn bennaf yw gwaith y Pwyllgor, credwn y byddai 
yna effeithiau addysgol a chymdeithasol ehangach sydd yn ein barn yn berthnasol i graffu 
strategol y Pwyllgor ar y gyllideb ddrafft. Mae ysgolion annibynnol yng Nghymru’n rhan o'r 
system addysg - ac yn darparu budd cyhoeddus i ysgolion eraill trwy bartneriaeth, ac i 
ddisgyblion mewn angen trwy fwrsariaethau ac ysgoloriaethau. 

 

32. Tra bydd ysgolion annibynnol elusennol yn parhau i ddarparu cymaint o fudd cyhoeddus â 
phosibl, byddai'n rhaid i lefel y ddarpariaeth fwrsariaeth addasu pe bai cynnydd pumplyg yn yr 
ardrethi annomestig. O ystyried natur y gefnogaeth fwrsariaeth prawf modd, mae'n debygol 
iawn na fydd y disgyblion sy'n ei derbyn yn gallu parhau mewn ysgol annibynnol elusennol os 
bydd yn rhaid gostwng lefel y gefnogaeth, neu os bydd ffioedd yn cynyddu. Bydd hyn yn 
cynyddu symudiad i ffwrdd o'r sector annibynnol (gan gynyddu costau i lywodraeth Cymru, a 
lleihau enillion net y polisi), a gwneud ysgolion annibynnol elusennol yn sefydliadau mwy 
cyfyngedig eu natur. Ni fyddai ysgolion annibynnol elusennol yn croesawu’r newid hwn, a 
fyddai’n cyfyngu ar symudedd cymdeithasol, ac yn lleihau eu gallu i ymgymryd â 
gweithgareddau budd cyhoeddus elusennol. 

 

33. Ar hyn o bryd, mae yna lefel uchel o waith budd cyhoeddus - yn y flwyddyn academaidd 
2020/21, dosbarthodd ysgolion annibynnol elusennol Cymru o leiaf £ 5.1 miliwn (3.5 gwaith 
incwm gros amcanol y polisi) mewn cymorth ffi prawf modd  i dros 600 o ddisgyblion. Mae'r 

 
5 Cyfrifir hyn trwy grynhoi cost modelu addysg 100% o'r disgyblion yn yr ysgolion hynny a oedd â gwariant yn 
fwy na'u hincwm ffioedd yn 2020 gyda chost addysgu 5% o'r disgyblion mewn ysgolion a oedd ag incwm ffi yn 
fwy na'u gwariant yn 2020. 
6 £1,400,000 - £10,368,240.65 = colled net o £8,968,240.65 
7 The impact of independent schools on the UK economy, Oxford Economics (October 2018), 44 (Fig. 45). 
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cymorth prawf modd hwn wedi'i dargedu at y bobl hynny sydd ei angen fwyaf, gan ddarparu 
buddion ysgol annibynnol i ddisgyblion na fyddent fel arall yn gallu ei gyrchu. Tra mae’r rhain 
yw’r disgyblion a allai elwa fwyaf o addysg annibynnol, nhw hefyd yw'r rhai mwyaf tebygol o 
fethu â pharhau i gael mynediad i'r addysg hon os bydd costau'n codi, neu os bydd yn rhaid 
lleihau cronfeydd bwrsariaeth. 

 

34. Fodd bynnag, ni ellir anwybyddu'r cysylltiad rhwng rhyddhad ardrethi annomestig a 
gweithgaredd budd cyhoeddus - efallai y bydd yn rhaid dargyfeirio'r arian y gellid ei 
ddefnyddio i ariannu gweithgareddau budd cyhoeddus i ariannu taliad ardrethi annomestig. 
Mae disgwyl i lefelau budd cyhoeddus aros yn sefydlog yn afrealistig, tra bod cynnydd 
pumplyg mewn ardrethi annomestig. 

 
35 Hyd yn oed mewn ysgolion a fedr oroesi’n ariannol y cynnydd pumplyg mewn ardrethi 

annomestig, bydd yna bwysau sylweddol i leihau costau. Mae hyn oherwydd bod gan bob 
ymddiriedolwr elusennol ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau bod yr elusen yn parhau yn ariannol 
hyfyw. Byddai’n rhaid i’r lleihad hwn mewn costau fod yn ôl disgresiwn yr ymddiriedolwyr ond 
gall y byddai’n cynnwys llai o weithgaredd budd cyhoeddus ar ffurf lleihad mewn partneriaethau 
rhwng ysgolion annibynnol ac ysgolion gwladol, neu arian bwrsariaeth llai.  Nid dyna fyddai 
dewis ysgolion ond byddai’n ganlyniad naturiol yn dilyn lleihad yn yr arian sydd ar gael i’r elusen 
ymgymryd â’u gweithgareddau. 

 
 
Casgliadau 
 

36.   Byddai dileu rhyddhad arderthi busnes elusennol ysgolion annibynnol yng Nghymru’n arwain at 
ganlyniadau ariannol, addysgiadol a chymdeithasol diangen. Bydd yn achosi cynnydd diangen yng 
ngwariant Llywodraeth Cymru – arian y gellid ei gyfeirio’n well at addysg dal-i-fyny. Mae’r 
codiadau hyn yn debygol o fod yn fwy na refeniw gros y polisi gan gynrychioli colled net i 
Lywodraeth Cymru a threthdalwyr.  

 

37.   Ar yr un pryd, byddai’r polisi’n peri i ysgolion annibynnol for yn llai hygyrch i rieni Cymru, yn 
bygwth cau ysgolion, ac yn rhoi cyflogaeth athrawon a staff cymorth mewn perygl yn yr ysgolion 
hyn. Lle byddai ysgolion yn aros ar agor, byddai ganddynt lai o adnoddau i ddarparu budd 
cyhoeddus drwy gymorth ffioedd a gweithio mewn partneriaeth.  

 

38. Credwn na ddylai Llywodraeth Cymru gynnwys unrhyw bolisi ar ddileu rhyddhad ardrethi  
annomestig mandadol o ysgolion annibynnol elusennol yn y gyllideb ddrafft, ac y dylent fanteisio 
ar y cyfle i roi diwedd, yn ffurfiol, ar ystyriaeth o’r polisi hwn. Byddem yn hapus i ateb unrhyw 
gwestiynau pellach oddi wrth y Pwyllgor, neu gyfrannu gwybodaeth bellach unwaith y bydd y 
gyllideb ddrafft yn destun craffu.  

22ain Tachwedd 2021  

 
 

 

 

 




