Ewch i

y
p
, q
,p y
, pp y
,
,
g
,p yy
,
p
,
recreation activities, join a library, renew loaned items, recycling queries, report a missed bin collection, what’s on, report a pothole, ,
damage to street furniture,
or road markings, street lights, fly-tipping, orange lidded bin, refuge collection, street cleaning,
rniture, road signs
sig
licensing, housing, help
admissions, business, visiting, museums, theatre & arts, learning, education, travel, community,
elp & advise, school
sc
living, jobs, permits, report anti-social
anti-soci behaviour, grafitti… the quickest way to report it, request it, pay for it, apply for it, find it and more…
council tax, housing benefits, pay your
fines, book sport, leisure and recreation activities, join a library, renew loaned items, recycling
y
queries, report a missed
sed bin collection,
collectio what’s on, report a pothole, damage to street furniture, road signs or road markings, street lights,
fly-tipping, orange lidded bin, refuge collection, street cleaning, licensing, housing, help & advise, school admissions, business, visiting,

y ffordd gyflymaf i roi gwybod am rywbeth, gofyn am rywbeth,
talu am rywbeth, gwneud cais am rywbeth a mwy...

Eich Canllaw i’r Dreth Gyngor ac Ardrethi Annomestig 2022/23

Treth Gyngor 2022/2023

2

Mae’r Cyngor yn parhau i wynebu cyfres benodol o heriau
yn dilyn amgylchiadau digynsail y blynyddoedd diwethaf. Er
gwaetha’r heriau hyn, mae’r Cyngor yn darparu dros 800 o
wasanaethau i dros 158,000 o bobl, sy’n byw mewn dros
69,000 o aelwydydd. Mae’r gwasanaethau hyn yn galluogi’r
ddinas i redeg bob dydd, i roi addysg i’n plant ac i roi’r
cymorth hanfodol i’r bobl sydd fwyaf agored i niwed.

yn golygu bod y Cyngor wedi ystyried a chymeradwyo
buddsoddiadau o dros £28m.

Roedd y setliad llawer gwell na’r disgwyl gan Lywodraeth
Cymru yn golygu bod y gyllideb net gyffredinol wedi tyfu’n
sylweddol ar gyfer 2022/23. Yng Nghasnewydd, mae’r
cyllid gan Lywodraeth Cymru yn 76% o’r gyllideb net, ac
mae’r dreth gyngor yn 24%. Mae’r cynnydd sylweddol yng
nghyllid Llywodraeth Cymru ynghyd â chynnydd o 2.4%
yn y dreth gyngor wedi caniatáu i’r Cyngor fuddsoddi yn y
meysydd canlynol:

Roedd y setliad ffafriol gan Lywodraeth Cymru nid yn unig
yn dileu’r angen i nodi arbedion ychwanegol ond roedd
hefyd yn caniatáu i’r Cabinet argymell cynnydd llawer is
na’r disgwyl yn y dreth gyngor i’r Cyngor. Cymeradwyodd
y Cabinet becyn o fuddsoddiadau gwerth dros £28m a
chymeradwyodd y Cyngor gynnydd o 2.4% yn y dreth
gyngor.

•
•
•
•
•
•
•

Cyflwyno’r Cyflog Byw Gwirioneddol i weithwyr
gofal o fis Ebrill 2022;
Ysgolion, ymyrryd yn gynnar ac atal;
Meysydd gofal cymdeithasol lle mae galw cynyddol
yn y gwasanaethau i oedolion a’r gwasanaethau i
blant;
Cefnogi’r argyfwng tai i sicrhau nad oes pobl sy’n
cysgu ar y stryd yng Nghasnewydd;
Datblygu uchelgais y cyngor o gyflawni carbon
sero-net;
Hyrwyddo canol y ddinas a gwella’r amgylchedd
cyffredinol yn y ddinas a’r cyffiniau;
Parciau a mannau agored.

Er gwaethaf y setliad ffafriol gan Lywodraeth Cymru, roedd
y gofyniad i fuddsoddi mewn gwasanaethau i ateb y galw
a’r blaenoriaethau gweinyddol yn golygu bod diffyg o hyd i
ariannu’r pwysau cost o dros £19m.

pob aelwyd sy’n gymwys ar gyfer Cynllun
Gostyngiadau’r Dreth Gyngor – ac sy’n byw mewn
eiddo yn y bandiau treth gyngor A-I.

Bydd taliadau’n cael eu gwneud o fis Ebrill ymlaen. Byddwn
yn gallu prosesu’ch taliad yn gyflymach os ydych wedi
cofrestru i dalu’ch treth gyngor drwy ddebyd uniongyrchol.
Os na fyddwch yn talu drwy ddebyd uniongyrchol, bydd yn
rhaid i chi gofrestru ar gyfer y taliad, sy’n debygol o gymryd
mwy o amser i’w brosesu.
I gofrestru ar gyfer taliadau debyd uniongyrchol, ewch i
www.newport.gov.uk/counciltax

Mae’r cynnydd cyffredinol yn gyfartal â £2.48
y mis ar gyfer annedd Band D neu £29.81 y
flwyddyn. Mae’r rhan fwyaf o gartrefi yng
Nghasnewydd ym Mand B ac C ac mae’r
codiadau blynyddol hyn yn golygu £23.19
(£1.93 y mis) a £26.50 (£2.21 y mis) yn y drefn
honno, gyda lefel y dreth gyngor ar gyfer
cyngor y ddinas yn parhau i fod ymhlith yr 2il
a’r 3ydd isaf yng Nghymru.
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd taliad cymorth
costau byw o £150 yn cael ei roi i:
•

Roedd hyn, ynghyd â’r cynnydd blynyddol mewn costau,

•

bob aelwyd sy’n byw mewn eiddo yn y bandiau
treth gyngor A-D; a

I gael rhagor o wybodaeth am y dreth gyngor a chyllideb y cyngor ewch i www.newport.gov.uk/counciltax
Y Fenter Twyll Genedlaethol - Bydd enwau o gronfeydd data’r dreth gyngor a chofrestru
etholiadol yn parhau i gael eu datgelu at ddibenion y Fenter Twyll Genedlaethol (NFI), er mwyn atal
a chanfod hawliadau twyllodrus am ostyngiad y dreth gyngor.

Mae fersiwn Saesneg o’r llyfryn hwn ar gael ar gais.
Cysylltwch â 01633 656656. An English version of this
booklet is available on request - call 01633 656656.

Ceir rhagor o wybodaeth ar y Fenter Twyll Genedlaethol ar www.newport.gov.uk/finance

Mae’r llyfryn hefyd ar gael mewn llythrennau bras
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Bandiau Prisio
Bydd swm y dreth a dalwch yn amrywio
yn ôl y band prisio lle mae eich cartref
wedi’i leoli yr ardal o Gasnewydd lle mae
eich cartref wedi’i lleoli.
Mae eich cartref wedi’i roi yn un o’r
naw band yn ôl ei werth ar y farchnad ar 1
Ebrill 2003.
Mae’r tabl hwn yn rhoi manylion i chi am
ffioedd sylfaenol pob ardal yn y Ddinas ac
ar gyfer bob band prisio yn yr ardal honno.
Gallai’r gwir swm y mae angen i chi ei dalu
gael ei leihau gan ostyngiadau neu
fel arall. Bydd y bil amgaeedig yn dangos
y rhain os yw’n berthnasol.
Ceir manylion sut mae hawlio gostyngiadau
yn hwyrach yn y llyfryn hwn.

Band

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Llangadwaladr
Trefesgob

1076.46

1255.87

1435.28

1614.69

1973.51

2332.33

2691.15

3229.38

3767.61

Coedcernyw

1052.87

1228.35

1403.83

1579.31

1930.27

2281.23

2632.18

3158.62

3685.06

Allteuryn

1079.09

1258.94

1438.79

1618.64

1978.34

2338.04

2697.73

3237.28

3776.83

Graig

1067.87

1245.85

1423.83

1601.81

1957.77

2313.73

2669.68

3203.62

3737.56

Langstone

1071.51

1250.10

1428.68

1607.27

1964.44

2321.61

2678.78

3214.54

3750.30

Llanfaches

1067.21

1245.07

1422.94

1600.81

1956.55

2312.28

2668.02

3201.62

3735.22

Llanwern

1062.71

1239.83

1416.95

1594.07

1948.31

2302.55

2656.78

3188.14

3719.50

Maerun

1064.54

1241.96

1419.39

1596.81

1951.66

2306.50

2661.35

3193.62

3725.89

Michaelstone

1077.21

1256.74

1436.28

1615.81

1974.88

2333.95

2693.02

3231.62

3770.22

Yr As Fach

1065.34

1242.90

1420.45

1598.01

1953.12

2308.24

2663.35

3196.02

3728.69

Pen-hw

1083.55

1264.14

1444.73

1625.32

1986.50

2347.68

2708.87

3250.64

3792.41

Y Redwig

1079.49

1259.40

1439.32

1619.23

1979.06

2338.89

2698.72

3238.46

3778.20

Tŷ-du

1070.49

1248.90

1427.32

1605.73

1962.56

2319.39

2676.22

3211.46

3746.70

Gwynllŵg

1084.65

1265.43

1446.20

1626.98

1988.53

2350.08

2711.63

3253.96

3796.29

Ardaloedd
Eraill

1050.54

1225.63

1400.72

1575.81

1925.99

2276.17

2626.35

3151.62

3676.89

I gael rhagor o wybodaeth am y dreth gyngor a chyllideb y cyngor ewch i
www.newport.gov.uk/counciltax

Ar gyfer beth y mae’r dreth yn cael ei defnyddio

Yn ogystal â’r gwasanaethau a ddarperir
yn uniongyrchol gan Gyngor Dinas
Casnewydd, mae’r awdurdod hefyd yn
ymwneud â rhedeg nifer o sefydliadau
eraill fel gwasanaethau’r Crwner ac
Amlosgfa Gwent.
Mae gan rai sefydliadau’r pŵer hefyd i
gyflwyno ardollau i’r Cyngor i godi arian am
wasanaethau. Mae’r rhain yn cynnwys
Awdurdod Tân De Cymru
(£8.1 miliwn) a Bwrdd Draenio Cil-y-coed a
Lefelau Gwynllŵg (£0.75 miliwn).
Mae gan rai sefydliadau’r pŵer
i braeseptu (casglu treth) gan bobl
Casnewydd. Bydd eich bil treth gyngor
yn dangos pob elfen o’r dreth
ar wahân. Dangosir y sefydliadau a’r
symiau y maen nhw’n eu praeseptu
yn y tabl.
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CYRFF SY’N CASGLU TRETHI

2022/2023

Heddlu Gwent

18,485,844.17

Cynghorau Cymuned
Llangadwaladr Trefesgob
Coedcernyw
Allteuryn
Graig
Langstone
Llanfaches
Llanwern
Maerun
Michaelstone
Yr As Fach
Pen-hw
Y Redwig
Tŷ-du
Gwynllŵg

30,115.00
3,490.48
8,064.04
65,294.00
60,607.00
5,945.50
21,778.00
32,059.65
6,703.60
3,100.00
22,990.00
5,035.00
183,187.89
18,291.00
18,952,505.33

Cyfrif Refeniw’r Cyngor

Gwariant Gros
Namyn:
Grantiau Penodol y
Llywodraeth
Namyn: Rhent, Taliadau
ac ati.

Trosglwyddiadau i/
(o) Arian Wrth Gefn a
Threuliau Annisgwyl
Gwariant Net
a Ariennir gan:
Grant Cynnal Refeniw
Treth Gyngor

Arian wrth gefn y Cyngor

2021/22
Cyfanswm
£’M
477.1

Cyfanswm
£’M
492.2

2022/23
Fesul talwr trethi ‘Band D’
£
8,088.2

128.5

119.1

1,956.7

32.7

-30.1

-494.4

315.9

403.2

6,625.9

-0.5

-1.0

-16.7

315.5

402.2

6,609.2

240.8
75.1
315.9

265.6
77.4
343.0

4,365.1
1,272.01
5,637.2

Ar 1 Ebrill 2021, roedd gan y Cyngor
gronfeydd wrth gefn o gyllid cyffredinol
gwerth £6.5m a rhagwelir y bydd y
cronfeydd wrth gefn o gyllid cyffredinol
yn aros ar y lefel hon ar 31 Mawrth 2022.

Asesiad Gwario Safonol (AGS)

Dyma gyfrifiad y llywodraeth o faint y mae
angen ei wario er mwyn darparu lefel
safonol o wasanaethau.
Y ffigur ar gyfer Casnewydd yn 2022/23
yw £355.4m. Cyllideb y Cyngor yw
£343.0m.
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Incwm 2022/23

Gwariant 2022/23

Prif ffynonellau cyllido’r Cyngor yw Grant Cynnal Refeniw (GCR) 		
Llywodraeth Cymru a grantiau penodol. Mae’r dreth gyngor yn
cyfrannu tua 16% yn unig at gyfanswm incwm.

Bydd y Cyngor yn gwario dros £490 miliwn yn 2022/23 y bydd bron ei
hanner yn ariannu Ysgolion a’r Gwasanaethau Cymdeithasol.
Ardollau

Ffioedd/Taliadau

Grantiau
Penodol

Ariannu
Cyfalaf

Arall

2%
Gwasanaethau
Oedolion a
Chymunedol

7%
6%

2%
5%

5%

27%
24%

Gwasanaethau
Corfforaethol

19%

33%

50%
54%
Plant a
Phobl Ifanc

Addysg

7%

16%
16%
7%

Grant Cynnal
Refeniw
Treth y Cyngor

Adfywio,
Buddsoddi a Thai
Gwasanaethau’r
Ddinas

7%

7%
3%
Taliadau Budddaliadau Tai

Taliadau Cynllun
Gostyngiad y Dreth
Gyngor
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Nodiadau Eglurhaol y Dreth Gyngor
Prisio
Mae rhan fwyaf yr aneddiadau’n amodol ar dreth
gyngor, yn seiliedig ar fandiau prisio sydd ar waith
ers 1 Ebrill 2005. Dangosir yr ystod prisio ar
drydedd dudalen y llyfryn hwn.
Apeliadau
Os hoffech drafod unrhyw fater ar y Rhestr
Brisio, e.e. band prisio eich cartref, dylech gysylltu
ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio, Tŷ Glyder, 339
Stryd Fawr, Bangor, LL57 1EP, Ffôn: 03000
505505; e-bost: ctwales@voa.gsi.gov.uk Oni bai
am faterion megis cywiro gwallau clercaidd, ni
chewch apelio os oes chwe mis wedi mynd heibio
ers y diwrnod y daethoch chi’n drethdalwr yn yr
annedd.
Cewch hefyd apelio yn erbyn atebolrwydd y dreth
gyngor, e.e. os na ddylai’ch eiddo chi orfod talu.
Dylech apelio i’r cyngor ond nid oes modd oedi
taliadau wrth apelio. Os ydych yn llwyddiannus,
byddwn yn ad-dalu unrhyw ordaliadau.
Aneddiadau nad ydynt yn gorfod talu
Does dim rhaid i rai eiddo dalu, gan gynnwys eiddo
a feddiannir gan fyfyrwyr yn unig, pobl o dan 18,
pobl sydd â nam meddyliol difrifol, rhandai y mae
aelodau teulu dibynnol yn byw ynddynt ac eiddo
gwag sydd:
•	heb ddodrefn (uchafswm o chwe mis)
• yn eiddo i elusen (uchafswm o chwe mis)
• angen/wrthi’n cael gwaith mawr (uchafswm o
ddeuddeg mis)
• yn wag gan fod rhywun yn y carchar, neu sydd
wedi symud i dderbyn gofal mewn ysbyty, cartref
neu rywle arall

•	yn wag gan fod rhywun wedi symud i gynnig gofal
personol i berson arall
• yn wag oherwydd bod myfyrwyr wedi gadael
• yn aros am brofiant neu lythyrau gweinyddu (ac
ar gyfer hyd at chwe mis ar ôl profiant)
• wedi’u hadfeddiannu
• yn gyfrifoldeb ar ymddiriedolwr methdalwr
• yn wag gan na chaniateir meddiannaeth gan y
gyfraith
• yn aros i weinidog crefydd feddiannu’r eiddo
• rhandy nad oes modd ei osod ar wahân
Does dim rhaid i aneddiadau’r Weinyddiaeth
Amddiffyn dalu chwaith, bydd eu meddianwyr yn
cyfrannu at wariant y cyngor drwy drefn arbennig.
Eiddo gwag ac ail gartrefi
Mae rhai eiddo gwag wedi’u heithrio (gweler
uchod). Mae gan y Cyngor bwerau ar ddisgresiwn i
leihau neu ddiwygio’r disgownt ar gyfer aneddiadau
nad oes neb yn byw ynddynt ac aneddiadau heb
ddodrefn. O 1.04.2019 mae’r Cyngor wedi pennu
y bydd y disgownt hwn yn 0%. Bydd Ail Gartrefi
hefyd yn cael disgownt o 0%. Bydd eich bil yn
dangos a yw eich eiddo yn y dosbarth hwn.

• pobl sy’n aros mewn hosteli penodol neu
lochesau gyda’r nos
• pobl 18 ac 19 oed sydd yn yr ysgol neu sydd
newydd ei gadael
• gweithwyr gofal sy’n gweithio ar gyflog isel, i
elusennau fel arfer
• pobl sy’n gofalu am rywun gydag anabledd (ddim
yn briod, yn bartner neu’n blentyn dan 18)
• aelodau lluoedd sy’n ymweld a sefydliadau
rhyngwladol penodol
• pobl yn y carchar (heblaw os ydynt yno am
beidio talu’r dreth gyngor neu ddirwy)
• aelodau cymunedau crefyddol (mynachod a
lleianod)
Mae gan y Cyngor ddisgresiwn i roi neu amrywio
disgowntiau ac eithriadau oherwydd amgylchiadau
lleol megis trychinebau naturiol. Gellid cyflwyno
disgowntiau unigol e.e. ar gyfer caledi.
Os ydych yn credu bod gennych hawl ar unrhyw
ostyngiad, cysylltwch â’r cyngor. Os yw’ch bil yn
dangos gostyngiad, mae’n rhaid i chi roi gwybod i’r
cyngor am unrhyw newidiadau mewn amgylchiadau.
Os na wnewch hynny, gallwch gael dirwy.

Gostyngiad
Mae gostyngiad o 25% ar gyfer preswylfa oedolyn
sengl. Nid yw’r canlynol yn cyfrif tuag at nifer y
preswylwyr sy’n oedolion:

People with disabilities
Os oes angen ystafell ar breswylydd, neu
ystafell ymolchi neu gegin ychwanegol, neu ofod
ychwanegol yn eich eiddo i ddiwallu anghenion
anabl, gallwch fod yn gymwys ar gyfer
gostyngiad. Gellid lleihau’r bil gan un band prisio.

• myfyrwyr llawn-amser, nyrsys sy’n fyfyrwyr,
prentisiaid a hyfforddeion hyfforddiant ieuenctid
• cleifion yn yr ysbyty
• pobl sy’n cael gofal mewn cartrefi gofal
• pobl sydd â nam meddyliol difrifol

Mae’r gostyngiadau hyn yn sicrhau nad yw pobl
anabl yn talu mwy o dreth gan fod gwirioneddol
angen gofod ychwanegol. Os yw’ch cartref ym
Mand A, bydd y bil yn cael ei ostwng gan un
nawfed o gost Band D.
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Nodiadau Eglurhaol Ardrethi Annomestig
Mae’r wybodaeth a roddir yn egluro rhai o’r telerau y
gellid eu defnyddio ar alw am ardreth annomestig ac yn
y wybodaeth ategol. Gellid cael rhagor o wybodaeth am
gymhwysedd ardrethi annomestig gan awdurdodau bilio.

Ardrethi annomestig

mewn gwerth. Os nad yw talwr yr ardrethi a’r swyddog
prisio’n cytuno ar y prisiad o fewn 3 mis o’r cynnig, bydd y
mater yn cael ei gyfeirio fel apêl at dribiwnlys prisio. Mae
rhagor o wybodaeth am sut i gynnig newid o ran gwerth
ardrethol ar gael gan swyddfeydd prisio.

Telir yr ardrethi annomestig a gasglwyd gan awdurdodau
bilio i gronfa ganolog a’u hail-rannu i gynghorau sir a
chynghorau bwrdeistref sirol ac awdurdodau’r heddlu.
Mae eich cyngor ac awdurdod yr heddlu’n defnyddio
eu rhan nhw o incwm graddfa a ail-rannwyd, ynghyd ag
incwm gan drethdalwyr, grant cynnal refeniw a ddarperir
gan Weinidogion Cymru a symiau penodol eraill i dalu am
y gwasanaethau y maen nhw’n eu darparu.

Lluosydd ardrethi annomestig
cenedlaethol
Dyma’r ardreth yn y bunt y caiff y gwerth ardrethol ei
luosi gyda hi er mwyn rhoi bil blynyddol i eiddo. Bydd y
lluosydd, sy’n cael ei osod gan Weinidogion Cymru bob
blwyddyn, yr un peth ar gyfer Cymru gyfan ac oni bai yn
ystod blwyddyn ailbrisio, does dim modd iddo godi mwy
na graddfa’r cynnydd yn y mynegai prisiau manwerthu.

Gwerth ardrethol

Cynigion ac apeliadau

Mae gwerth ardrethol eiddo annomestig yn y rhan fwyaf o
achosion yn cael ei osod gan swyddog prisio annibynnol.
Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Caiff pob eiddo annomestig
ei ail-brisio bob pum mlynedd. O 1 Ebrill 2010, mae
gwerth ardrethol eiddo’n cynrychioli ei werth rhent ar y
farchnad agored flynyddol fel ag yr oedd ar 1 Ebrill 2008.
Ar gyfer eiddo cymysg sy’n rhannol ddomestig ac yn
rhannol annomestig, mae’r gwerth ardrethol yn berthnasol
i’r rhan annomestig yn unig. Mae gwerthoedd yr holl
eiddo mewn perthynas â pha ardrethi sy’n daladwy i’ch
awdurdod wedi’u nodi yn y rhestr ardrethi lleol, y mae
modd.
Modd archwilio copi ohoni yn: Ardrethi Annomestig
Cymru, Asiantaeth y Swyddfa Brisio, Tŷ Rhodfa, Ffordd
Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GR (e-bost:
ratingwales@ voa.gsi.gov.uk; Ffôn: 03000 505505) neu
yn swyddfeydd Cyngor Dinas Casnewydd yn yr Orsaf
Wybodaeth, Queensway, Casnewydd, NP20 4AX

Mae gwybodaeth am yr amgylchiadau y gellid cynnig
newid i werth ardrethol ar eu cyfer, a sut mae gwneud
cynnig o’r fath, ar gael gan y swyddfa brisio leol a nodir
uchod. Ceir rhagor o wybodaeth am y trefniadau apelio
gan Gyngor Dinas Casnewydd neu gan Asiantaeth y
Swyddfa Brisio ar www.voa.gov.uk.

Alteration of rateable value
Gall y gwerth ardrethol newid os yw’r swyddog prisio’n
credu bod amgylchiadau’r eiddo wedi newid. Dan rai
amgylchiadau penodol, gall y talwr ardrethi (a phobl
benodol eraill sydd â budd yn yr eiddo) gynnig newid

Ardrethu eiddo heb ei feddiannu
Bydd perchnogion eiddo annomestig heb eu meddiannu
o bosibl yn agored i ardrethi eiddo gwag sy’n costio
100% o’r rhwymedigaeth arferol. Bydd yr atebolrwydd yn
dechrau ar ôl i’r eiddo fod yn wag am 3 mis neu, mewn
achosion o ffatrïoedd a warysau, ar ôl i’r eiddo fod yn wag
am 6 mis. Nid yw pob math o eiddo’n agored i ardrethi
eiddo gwag.

Rhyddhad Elusennol ac yn ôl Disgresiwn
Mae elusennau a chlybiau chwaraeon amatur cymunedol â
hawl i gael gostyngiad gan 80% o ardrethi ar unrhyw eiddo
annomestig pan fo:
(a) yn achos elusennau, mae’r eiddo’n cael ei
ddefnyddio’n gyfan gwbl neu’n rhannol at ddibenion
elusennol, neu
(b) yn achos clwb, mae’r clwb wedi cofrestru â Chyllid a
Thollau ei Mawrhydi. Mae gan awdurdodau bilio
Ddisgresiwn i ddileu yn gyfan gwbl neu’n rhannol y 20 y

cant sydd ar ôl o fil eiddo a gall hefyd roi rhyddhad o ran
eiddo a feddiennir gan gyrff penodol nas sefydlwyd neu a
gynhaliwyd er elw.
I gael rhagor o wybodaeth am glybiau, dylech gysylltu â
Chyllid a Thollau ei Mawrhydi, Uned y Clwb Chwaraeon,
Tŷ St. Johns, Merton Road, Bootle, L75 1BB (0845
3020203) (mae’r wefan yn http://www.hmrc.gov.uk).

Gostyngiad ardrethu i fusnesau bychan
Mae Gorchymyn Ardrethi Annomestig (Gostyngiadau
i Fusnesau Bychan) (Cymru) 2017 yn darparu ar gyfer
cynllun gostyngiad ardrethi busnesau bychan parhaol yng
Nghymru o 1 Ebrill 2018 ymlaen.

Busnesau cymwys
Mae’r cynllun yn berthnasol i’r gostyngiadau canlynol:
Adran A
• Mae rhan fwyaf yr eiddo a feddiannir gyda gwerth
ardrethol o £6,000 neu lai’n gymwys ar gyfer gostyngiad o
100%. Golyga hyn na fyddwch yn talu ardrethi busnes ar
gyfer yr eiddo hynny.
• Mae cyfradd y rhyddhad ardrethi’n gostwng o 100%
i 0% ar gyfer eiddo sydd â gwerth ardrethol rhwng
£6,001 a £12,000. Mae rheolau gwahanol yn berthnasol i
swyddfeydd post ac eiddo a ddefnyddir yn gyfan gwbl ar
gyfer gofal plant gan ddarparwyr gofal plant cofrestredig
a eglurir isod.

Swyddfeydd Post
•

•

Bydd Swyddfeydd Post (ac eiddo nad ydynt yn
cynnwys Swyddfeydd Post) gyda gwerth ardrethol
hyd at £9,000 yn derbyn gostyngiad o 100%;
Bydd Swyddfeydd Post (ac eiddo nad ydynt yn
cynnwys Swyddfeydd Post) gyda gwerth ardrethol
rhwng £9,001 a £12,000 yn derbyn gostyngiad gan
50%.

Nodiadau Eglurhaol Ardrethi Annomestig
Adran B – Eiddo Gofal Plant
Cofrestredig
•	Ar gyfer eiddo gofal plant cofrestredig sy’n cael ei
ddefnyddio’n gyfan gwbl at ddibenion gofal plant,
dyfernir gostyngiad o 100% ar gyfer eiddo gyda
gwerth ardrethol o lai na £100,000.
Ardrethi Busnesau Bychan i sawl
busnes
Mae’r newidiadau i reoliadau Llywodraeth Cymru
a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2018 bellach yn cyfyngu
ar nifer yr eiddo sy’n gymwys ar gyfer Gostyngiad
Ardrethi Busnesau Bychan i sawl busnes.
Mewn achosion lle mae’r trethdalwr yn gyfrifol am fwy
nag un eiddo ar un rhestr ardrethi annomestig lleol
(“rhestr leol”), ac mae’r eiddo hynny ond yn bodloni’r
amodau gwerth ardrethol, bydd y talwr ond yn derbyn
gostyngiad am uchafswm o ddau eiddo o’r fath.
Dan Erthygl 4 y rheoliadau, os yw talwr yn gyfrifol ar
gyfer talu ardrethi busnes ar gyfer mwy na dau eiddo
a nodir ar y rhestr leol ym mhob ardal Cyngor, sy’n
bodloni amodau’r gwerth ardrethol, rhaid i’r talwr roi
gwybod i’r Cyngor am yr eiddo hynny cyn gynted ag y
mae’n rhesymol i wneud hynny.
Cyfrifoldeb y trethdalwr yw rhoi gwybod i’r Cyngor os
yw’n derbyn mwy na dau achos o Ostyngiad Busnes
Bychan ar hyn o bryd mewn perthynas ag unrhyw
eiddo y maen nhw’n gyfrifol am dalu ardrethi busnes
ar ei gyfer. I adrodd am newid mewn amgylchiadau,
cysylltwch â’r isadran Ardrethi Busnes.
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