Treth y Cyngor
Anheddau Sydd Wedi’u Heithrio
DOSBARTH C
ENW: _____________________________________________________________________________
CYFEIRIAD: ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
FFURLEN EITHRIO EIDDO RHAG TALU’R DRETH GYNGOR (ADEILAD A ADAWYD YN WAG A HEB
DDODREFN)
WRTH YSTYRIED:
Bydd y ffurflen hon yn helpu’r Cyngor benderfynu a ddylai eich eiddo gael ei ryddhau Rhag talu’r
Dreth Gyngor. Bydd o gymorth i’r Cyngor Sir hefyd benderfynu o ba ddyddiad i ba ddyddiad y gellir
caniatau hyn.
Mae’r rhyddhad hwn yn cynnwys unrhyw gartref sydd wedi bod yn wag a heb ddodrefn am lai na
chwech mis. Ar ol chwech mis bydd raid talu 100% am yr eiddo. Os bydd pobl yn byw yn y cartref am
lai na 6 wythnos yna bydd y cyfnod rhyddhad yn rhedeg o’r dyddiad gwag blaenorol.
A yw’r adeilad yn awr yn wag a heb ddodrefn? YDY / NA
Os YDY, nodwch ers pryd y bu’r adeilad yn wag:Dyddiad o __________________________ hyd (os gwyddoch) ___________________
Os NA, nodwch ers pryd y bu’r adeilad yn wag ac heb ddodrefn:Dyddiad o __________________________ hyd ________________________
DATGANIAD
Rwy’n deall y gall y Cyngor ddymuno archwilio’r wybodaeth a roddias. Byddaf yn dweud Wrth y
Cyngor ar unwaith am newid yn statws yr eiddo. Rwy’n deall o dan Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol
1992, y gellir erlyn unrhyw un sy’n rhoi gwybodaeth ffug neu gellir rhoi cosb. Cyn belled ag y gwn
mae’r wybodaeth uchod yn wir ac yn gywir.
LLOFNOD __________________________________ DYDDIAD _______________________
NB. Gall y Cyngor ddefnyddio’r wybodaeth yma i bwrpas perthnasol arll.

Mae eiddo sydd heb eu meddiannu a heb eu dodrefnu i raddau helaeth, yn eithriedig rhag Treth
Gyngor am hyd at 6 mis. Os bydd yr eiddo’n dal yn wag unwaith y bydd y cyfnod cychwynnol yma o
6 mis wedi mynd heibio, fe godir Treth Gyngor o 100% o’r taliad llawn. Sylwch mai dim ond am 6 mis
o’r dyddiad y daeth yr eiddo’n wag i ddechrau y bydd yr eithriad yn ddilys. Ni fyddid yn caniatáu
cyfnod “am ddim” yn dilyn newid talwr y dreth gyngor neu’r perchennog. I ymgeisio am yr eithriad
hwn llenwch a dychwelwch y ffurflen atodol, os gwelwch yn dda, i’n hysbysu o’r dyddiad y daeth yr
eiddo’n wag a chyfeiriad a rhif ffôn i ni allu cysylltu â chi, gan y gallem fod angen gweld y tu mewn i’r
eiddo. Bydd pob eiddo gwag yn cael eu harchwilio’n gyfnodol.

