
Vale of Glamorgan Council 

Treth Cyngor 

Civic Offices, Holton Road, Barry, 
CF63 4RU 

Cais am Beidio â Chodi Tâl y Dreth Gyngor  

Yn unol â’r darpariaethau a geir yn Adran 13A o Ddeddf Cyllid Llyw-

odraeth Leol 1992  

Nodwch dan ba amgylchiad yr hoffech chi wneud cais: 

Yn eich geiriau eich hun, rhowch resymau manwl pam dylai’r Cyngor ystyried peidio â chodi tâl o ran budd ei  
dalwyr Treth Gyngor. 
  

 Adran A – Caledi Ariannol Eithriadol            Ad- ran B – Argyfwng (Tân neu Lifogydd) 
  
Adran C – Amgylchiadau Eithriadol Eraill 

Mae angen i geisiadau dan y Coronafeirws (Covid-19) gael eu gwneud dan Adran A  

Er mwyn ategu’ch cais, rhowch: 

Gwybodaeth ariannol 

Gwybodaeth a fyddai’n ddefnyddiol (megis llythyrau ategol) 

Unrhyw wybodaeth arall a fyddai, yn eich tyb chi, yn ategu’ch cais 

Rwy’n ardystio bod y wybodaeth uchod yn gywir hyd y gwn i 

Wrth wneud ei benderfyniad, mae’n rhaid i’r cyngor ystyried: 

• A fyddai’r trethdalwr yn dioddef anhawster materol petai’r awdurdod yn gwrthod cymorth o’r fath, a 

• Byddai’n rhesymol i’r awdurdod wneud y fath benderfyniad ar ôl ystyried budd pobl sy’n gorfod talu’r Dreth Gyngor  y mae’n 

ei bennu. 

 

Rhaid i ni ddiogelu’r cyllid cyhoeddus rydym yn eu trin ac felly gallwn ddefnyddio’r wybodaeth a roddir gennych ar y ffurflen hon i atal  

a chanfod twyll. Hefyd gallwn ni rannu’r wybodaeth hon at yr un dibenion â sefydliadau eraill sy’n trin cyllid cyhoeddus.  

Llofnod: Dyddiad: DD/MM/YYYY Rhif Ffôn Cyswllt: 

Band Treth Gyngor Presennol 

Y cyfnod mae’r cais yn berthnasol iddo 

 Y Dreth Gyngor sy’n Ddyladwy ar Hyn o Bryd  £ 

O       DD/MM/YYYY Tan      DD/MM/YYYY 

Enw’r ymgeisydd 

Rhif Cyfrif y Dreth Gyngor 

Cyfeiriad yr ymgeisydd 

 

 

 

Cyfanswm y tâl i beidio â’i godi y gwneir cais amdano  £ 

Rhowch fanylion pob preswylydd ychwanegol sy’n 18+ oed 

Teitl Enw cyntaf Cyfenw Perthynas â’r ymgeisydd Dyddiad meddiannu 

     

     

     


