
FFURFLEN EITHRIO EIDDO RHAG TRETH CYNGOR (ANHEDDAU SY’N BRIF 
BRESWYLFA PERSON SYDD Â RHAGORFRAINT DDIPLOMYDDOL NEU 
FREINTRYDDID). 

Bydd y ffurflen hon yn helpu’r Cyngor i bennu a ddylid eithrio’r eiddo hwn rhag Treth Cyngor.  
Bydd yn cynorthwyo’r Cyngor hefyd i bennu o ba ddyddiad neu hyd ba ddyddiad y dylid 
cymhwyso’r eithriad. 

Mae’r eithriad hwn, a gyflwynwyd o Ebrill 1, 1997 yn gymwys i anheddau sy’n brif breswylfa yn 
y Deyrnas Unedig o leiaf un person y mae Deddf Rhagorfreintiau 1964, Deddf  Ysgrifenyddiaeth y 
Gymanwlad 1966, Deddf Cysylltiadau Consylaidd 1968 neu Orchymyn Gwledydd y Gymanwlad a 
Gweriniaeth Iwerddon (Breintryddid a Rhagorfreintiau) 1985 wedi cyflwyno rhagorfreintiau a 
breintryddid iddyn nhw. 

Nid yw’r person i fod yn Ddeiliad nac yn Ddinesydd Prydeinig (B), yn ddinesydd tiriogaethau 
Dibynnol B., yn Ddinesydd Tramor Cenedlaethol B., yn berson gwarchodedig B. neu’n 
breswylydd parhaol yn y DU, ac mae’n rhaid iddo fod yn berson a fyddai wedi bod yn atebol am 
Dreth  Cyngor oni bai am yr eithriad hwn. 

Os oes yna breswylydd sydd â diddordeb yn yr eiddo sy’n uwchraddol, o ran hierarchaeth 
atebolrwydd i’r diplomydd neu’r person dan sylw, nid yw’r eithriad yn gymwys. 

CYFEIRIAD _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

NODWCH ENWAU A DYDDIAD GENI PAWB SYDD YN 18 OED AC SY'N PRESWYLIO 
YN EICH ANNEDD:- 

    ENW ____________________________________  DYDDIAD GENI ________________ 

              ____________________________________ ________________ 

              ____________________________________ ________________ 

              ____________________________________ ________________ 

              ____________________________________ ________________ 

              ____________________________________ ________________ 

              ____________________________________ ________________ 



A wnewch chi brintio a chwblhau’r dudalen yma ar gyfer pob person sy’n preswylio gyda 
breintiau diplomyddol neu freinryddid. 

Manylion ynglŷn â’r person/personau preswyl sydd â breintiau diplomyddol neu 
freinryddid:- 

Enw llawn:  _______________________________________________________________ 

Cenedligrwydd: ______________________________________________________________ 

Ydi’r person uchod yn breswylydd parhaol y D.U.?                          YDI/NA 

Dan ba Ddeddf  yr ydych yn hawlio Braint/Breinryddid:_______________________________ 

Pryd daethoch chi’n breswylydd yr eiddo:___________________________________ 

DATGANIAD. 
Rwy’n deall y gall y Cyngor fod eisiau gwirio’r wybodaeth rwyf wedi ei rhoi.  Fe ddywedaf wrth y 
Cyngor yn syth am unrhyw newidiadau yn statws yr eiddo.  Rwy’n deall, dan Ddeddf Cyllid 
Llywodraeth Leol 1992, y gallai unrhyw un sy’n rhoi gwybodaeth ffug gael eu dirwyo neu wynebu 
cosb.  Cyn belled ag y gwn i mae’r wybodaeth rwyf wedi ei rhoi’n wir ac yn gywir. 

LLOFNOD__________________________________DYDDIEDIG _______________________ 

YR HAWL I ARWYDDO________________________________________________ 


