Y Dreth Gyngor

Cais Am Eithrio Annedd
Cyfeiriad yr eiddo

Enw’r Person neu’r Cwmni sy’n dal y Buddiant Rhydd-ddaliad
neu Berthnasol yn yr Eiddo (h.y. Perchennog neu’r Tenant)
Rhif(au) Cyswllt / Cyfeiriad(au) E-bost

Cyfeiriad ar gyfer Gohebiaeth

A WNEWCH CHI GWBLHAU RHAN 1 NEU RHAN 2 P’UN BYNNAG SY’N GYMWYS.

Rhan 1

Mae’r eiddo yn wag ac yn anghyfannedd

A wnewch chi nodi pa ddosbarth o eithriad sy’n gymwys a rhoi’r dyddiad y daeth yr eiddo yn wag (gweler y nodiadau
amgaeëdig am eglurhad o’r dosbarthiadau).
Dosbarth

Rhan 2

Dyddiad

Mae’r Eiddo yn Wag ond mae Rhai Amodau yn Weithredol

A wnewch chi nodi pa ddosbarth eithrio sy’n gymwys a rhoi’r dyddiad effeithiol (gweler y nodiadau amgaeëdig am
eglurhad o’r dosbarthiadau).
•
•
•

Yn achos dosbarth N a wnewch chi ddarparu tystysgrifau myfyrwyr ar gyfer yr holl drigolion
Yn achos dosbarth S rhaid darparu dyddiadau geni.
Yn achos dosbarth U bydd angen tystysgrifaeth meddyg.

Dosbarth

Dyddiad

A wnewch chi ddarllen y datganiad canlynol ac arwyddo isod
DATGANIAD - Yr wyf yn datgan fod yr holl wybodaeth a roddir ar y cais hwn yn gywir ac yr wyf yn cytuno y gall y Cyngor
wneud unrhyw ymholiadau angenrheidiol er mwyn gwirio’r wybodaeth.Yr wyf yn cytuno hysbysu’r Cyngor ar unwaith am
unrhyw newidiadau a all effeithio ar fy hawl i eithriad o’r Dreth Gyngor
A WNEWCH CHI NODI GALL Y BYDD YN ANGENRHEIDIOL I AROLYGWR O’R CYNGOR
YMWELD Â’R EIDDO CYN PENNU’R CAIS.
Dosbarth

Dyddiad

GWARCHOD DATA
Gellir defnyddio a datgelu’r wybodaeth yr ydych yn ei darparu at ddibenion dan reolaeth y Cyngor yn ôl y disgrifiad yn
y cofnod yn y Gofrestr a gasglwyd gan y Cofrestrydd Gwarchod Data

Dosbarthiadau o Anheddiadau sydd wedi eu
heithrio o’r Dreth Gyngor
Rhan 1
DOSBATH
A

Eiddo heb ei ddodrefnu’n sylweddol ac yn anghyfannedd sydd angen neu’n cael
trwsiadau strwythurol neu newidiadau strwythurol er mwyn ei wneud yn gyfanheddol
ac am chwe mis wedi i’r gwaith gael ei gwblhau’n sylweddol hyd at uchafswm o
ddeuddeg mis.

B

Gellir rhoi eithriad i annedd anghyfannedd am i fyny at chwe mis o’r dyddiad y daeth
yn anghyfannedd cyhyd â bod yr eiddo dan berchnogaeth corff a sefydlwyd at
ddibenion elusennol ac a breswyliwyd ynddo ddiwethaf at ddibenion hyrwyddo
amcanion yr elusen.

C

Heb ei ddodrefnu’n sylweddol ac yn anghyfannedd am lai na chwe mis.

D

Annedd wag a fyddai unig new brif breswylfa'r atebol person pe na bai'n cael ei gadw
mewn carchar, ysbyty neu rywle arall trwy orchmyn llys neu oedd unig neu brif
breswylfa'r person atebol yn union cyn ei cadw. Mae'r adran hon yn berthnasol dim
ond os yw'r preswylydd neu'r preswylwyr yn bersonau sy'n cael eu cadw. Rhowch
enw'r sefydliad.

E

Adeilad anghyfannedd lle bellach mae gan y person sy’n atebol ei b/phrif breswylfa
mewn ysbyty, cartref gofal preswyl, cartref nyrsio, cartref nyrsio y meddwl neu hostel.
A wnewch chi roi enw’r sefydliad.

F

Adeilad anghyfannedd lle mae’r person sy’n atebol yn gyfrifol ond yn rhinwedd ei
swyddogaeth fel cynrychiolydd personol ac nid oes profeb na llythyrau gweinyddu wedi
eu gwneud neu fod llai na chwe mis wedi mynd heibio ers y dydd y rhoddwyd
gweithred o’r fath. A wnewch chi ddarparu dyddiad marwolaeth a dyddiad rhoi
gweithred profeb os yw hynny’n gymwys

G

Annedd anghyfannedd lle gwaherddir byw ynddo oherwydd deddf neu Ddeddf y
Senedd.

H

Annedd anghyfannedd a gedwir yn wag er mwyn i weinidog yr efengyl breswylio yno a
pherfformio dyletswyddau ei swyddogaeth oddi yno.

I

Annedd anghyfannedd lle bo gan y person sy’n atebol ei unig neu unig drigfan rhywle
arall (nid ysbyty, cartref gofal preswyl, cartref nyrsio, cartref nyrsio’r meddwl neu
hostel) er mwyn derbyn gofal.

J

Annedd anghyfannedd lle bo gan y person sy’n atebol ei unig neu brif drigfan yn rhywle
arall er mwyn darparu gofal i berson arall.

DOSBATH
K

Annedd anghyfannedd y trigwyd ynddo ddiwethaf fel unig neu brif drigfan un neu fwy o fyfyrwyr
yn unig. Mae’r eithriad yn gymwys ond yn yr achlysuron hynny lle bo’r person sy’n atebol yn
fyfyriwr neu wedi dod yn fyfyriwr o fewn chwe wythnos o adael yr eiddo.

L

Annedd anghyfannedd lle mae’r morgeisedig (y benthycydd) mewn perchnogaeth dan y morgais.

Q

Annedd anghyfannedd lle bo’r person sy’n atebol yn gyfrifol yn rhinwedd ei swyddogaeth fel
ymddiriedolwr mewn methdaliad dan y Ddeddf Methdalu 1914 neu Deddf Methdaliad 1986.

R

Annedd anghyfannedd sy’n cynnwys safle neu angorfa lle nad oes carafán arno neu fel arall
gwch ynddo.

T

Atodiad anghyfannedd na ellir ei osod ar wahân.

Rhan 2
DOSBATH
M

Neuadd breswyl lle bo myfyrwyr yn bennaf yn byw yno ac sydd dan berchnogaeth neu wedi ei reoli
gan sefydliad addysgol.

N

Annedd ac mae un neu fwy o adawyr ysgol neu goleg dan 20 oed yn byw ynddo naill fel preswylfa
amser llawn neu adeg y tymor. Mae’r eithriad hwn yn parhau dros gyfnodau gwyliau y mae dal gan y
myfyriwr yr hawl i breswylio yno cyhyd â bod yr eiddo wedi ei ac y bydd unwaith eto yn cael ei
ddefnyddio fel llety amser tymor. Rhaid darparu tystysgrifau myfyrwyr.

O

Annedd dan berchnogaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn ar gyfer preswylfeydd i’r lluoedd arfog e.e.
barics, lleoedd bwyta, llety pobl briod. Nid yw’n gymwys i lety ar gyfer lluoedd arfog sy’n ymweld.

P

Annedd lle bo gan o leiaf un person a fuasai’n atebol gysylltiad â chorff, carfan neu fintai llu arfog sy’n
ymweld.

S

Annedd sydd â phersonau dan 18 oed yn unig yn byw ynddo. Rhaid darparu dyddiadau geni.

U

Annedd lle bo ond person neu bersonau ag amhariad meddyliol difrifol yn byw. Rhaid cael
tystysgrifaeth meddyg, mae ffurflen ar gael o’r swyddfa hon. Gallwch hefyd fod yn derbyn un o’r budddaliadau cymwys a ddangosir ar y ffurflen.

V

Annedd sy’n brif breswylfa person a braint neu imwnedd diplomataidd.

W

Annedd sy’n ffurfio rhan o eiddo sengl sy’n cynnwys o leiaf un annedd arall a bod hwnnw yn unig
neu’n brif breswylfa perthynas dibynnol y person sy’n byw yn yr annedd arall (neu un o’r
anheddiadau eraill hynny).

X

Wedi Gadael Gofal 24 oed new ieuengach

Os ydych chi eisiau eglurhad pellach a wnewch chi ffonio (01633) 656656 lle bydd staff yn hapus
i’ch cynorthwyo.
Dychwelwch y ffurflen hon i: Dreth y Cyngor, Blwch SP 886, Casnewydd, NP20 9LU

