Treth y Cyngor
Anheddau Sydd Wedi’u Heithrio - DOSBARTH E
ENW:

___________________________________________________________________

CYFEIRIAD:

___________________________________________________________________

FFURFLEN EITHRIO EIDDO RHAG TALU'R DRETH GYNGOR
(ADEILADAU A ADAWYD YN WAG GAN GLEIFION MEWN YSBYTY NEU GARTREF GOFAL)
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 eithriad hwn yn cynnwys unrhyw adeilad gwag oedd yn brif neu unig gartref y preswylwyr
sydd nawr fel eu hunig neu brif gartref mewn Ysbyty neu Gartref Nyrsio /Cartref Gofal ac sy'n derbyn
gofal neu driniaeth. I gymhwyso am yr eithriad rhaid i'r adeilad fod yn wag am yr holl gyfnod gan y
person sy'n absennol. Os caiff yr adeilad ei adael i denantiaid wedi hynny sy'n byw yno fel eu hunig
neu brif gartref fydd yr eithriad yn ailddechrau ar ol i'r tenantiaid adael.
A yw'r adeilad yn wag ar hyn o bryd?

YDY/NA

Os YDY, pryd ddaeth yr adeilad yn wag?

Dyddiad o ________________

Enw, Cyfeiriad, Ysbyty neu Gartref Nyrsio / Cartref Gofal a dyddiad derbyn:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Os NA, pryd y gadawyd yr adeilad yn wag? Dyddiad o ______________ hyd ____________
DATGANIAD
Rwy'n deall y gall y Cyngor ddymuno archwilio'r wybodaeth a roddais. 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 a adewir heb ei feddiannu gan fod y Trethdalwr Cyngor yn breswyliwr parhaol mewn
ysbyty, hostel, cartref gofal neu gartref nyrsio, wedi ei eithrio o Dreth Cyngor. Daw'r eithriad hwn i
rym dim ond pan fo’r sefyllfa yn un barhaol, neu fe’i credir i fod yn un barhaol. Pan fo person yn aros
mewn ysbyty dros dro, neu mewn gofal seibiant, nid yw’r eithriad yn berthnasol. Er mwyn ymgeisio
am yr eithriad hwn cwblhewch a dychwelwch y ffurflen amgaeedig er mwyn gadael inni wybod: y
dyddiad y gadawodd y person eu cartref i fyw’n barhaol mewn ysbyty, hostel, cartref gofal neu
gartref nyrsio, y cyfeiriad y mae’r trethdalwr yn byw ynddo nawr ac enw a chyfeiriad cyswllt.
Adolygir pob eithriad o bryd i’w gilydd a byddem angen cysylltu â rhywun er mwyn cadarnhau fod yr
eithriad yn parhau i fod yn ddyledus.

