
Ffurflen Gais am Ad-daliad Treth Gyngor  neu  
Ardrethi Annomestig 
 

Cwblhewch, sganio ac e-bostio i:   
counciltax@valeofglamorgan.gov.uk  
 
Neu postiwch eich cais i: 
Adran Refeniw 
Cyngor Bro Morgannwg 
Swyddfeydd Dinesig 
Heol Holltwn 
Y Barri 
CF63 4RU 

Gwybodaeth Cyfrif Treth Gyngor neu Ardrethi Annomestig 
Cyfeirnod Cyfrif Treth Gyngor neu 
Ardrethi Annomestig  

 
 

Cyfeiriad (gan gynnwys y cod 
post) 
 
 
 
 

 

Swm yr ad-daliad  
 

Enw(au) ar y cyfrif  
 
 
 

Rheswm dros y cais am ad-daliad 
Rwyf i/Rydym ni drwy hyn yn datgan fy mod i/ein bod ni wedi gadael yr eiddo uchod ac felly wedi 

peidio â bod yn atebol dros dalu’r Dreth Gyngor  neu Ardrethi Annomestig  mewn perthynas â’r 

eiddo uchod __________ (nodwch y dyddiad). 

NEU 

Rwyf i/Rydym ni’n hawlio ad-daliad o’r Dreth Gyngor  neu Ardrethi Annomestig  a ordalwyd gennyf 

i/gennym ni ar y seiliau 

canlynol:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ (nodwch y 

rheswm dros yr ad-daliad) 

 

mailto:counciltax@valeofglamorgan.gov.uk


Ad-daliadau i ysgutorion   

Sylwer bod yn rhaid i chi ddarparu copi o’r ewyllys, grant profiant neu lythyr gweinyddu i 
gadarnhau eich bod yn un o ysgutorion yr ystâd i wneud cais am ad-daliad. Nodwch pa dystiolaeth 
sydd wedi'i chynnwys gyda'ch cais am ad-daliad:  

Copi o'r ewyllys                                    

Copi o'r grant profiant                    

Copi o'r llythyr gweinyddu         

Dim ond ar ôl derbyn un o'r dogfennau tystiolaeth uchod y caiff ad-daliadau eu gwneud i gyfrifon 
ysgutorion.   Bydd methu â darparu'r dystiolaeth hon yn arwain at gadw'r ad-daliad yn ôl.   

Awdurdodiad 
Rhaid i bawb sydd wedi ei enwi ar y cyfrif lofnodi’r awdurdodiad canlynol 

Llofnod ymgeisydd 1  
 

Enw Llawn  

Dyddiad  
 

Llofnod ymgeisydd 2 (os yw’n 
berthnasol)  

 
 

Enw Llawn  

Dyddiad  
 

Llofnod ymgeisydd 3 (os yw’n 
berthnasol)  

 
 

Enw Llawn  

Dyddiad  
 

Llofnod ymgeisydd 4 (os yw’n 
berthnasol)  

 
 

Enw Llawn  

Dyddiad  
 

Manylion Cyswllt 
Enw’r person sy’n cwblhau’r ffurflen 
 

 

Rhif Ffôn Cyswllt 
 

 

Cyfeiriad e-bost cyswllt 
 

 

 

Manylion BACs  
Cod didoli  
 

 

Rhif Cyfrif 
 

 

Enw ar y Cyfrif 
 

 



 

Datganiad 
Mae'r wybodaeth a roddir gennych i wneud cais am ad-daliad o'r Dreth Gyngor  neu Ardrethi Annomestig  

yn cael ei rhoi ar y sail eich bod yn gwneud datganiad cywir bod y wybodaeth a roddir gennych yn gywir.  

Rydych hefyd yn cadarnhau eich bod yn deall ei bod yn drosedd hawlio/derbyn ad-daliad nad oes gennych 

hawl i'w gael. Rydych hefyd yn awdurdodi'r Cyngor i gynnal unrhyw archwiliad neu wiriadau i gadarnhau 

manylion y cais hwn. 

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 
Caiff y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon ei thrin yn gyfrinachol a’i phrosesu a'i dadansoddi ar system 

gyfrifiadurol sydd wedi'i chofrestru dan ofynion y Rheoliadau.  Fe’i defnyddir yn yr amgylchiadau canlynol 

yn unig: 

 I benderfynu ar unrhyw ad-daliadau Teth gyngor neu Ardrethi Annomestig  

 Gan gyflogeion awdurdodedig a chyrff allanol cofrestredig (Asiantaeth y Swyddfa Brisio a’r 

Asiantaeth Budd-daliadau) ac 

 I ddarparu ar gyfer rheoli, gweinyddu a chasglu’r Dreth Gyngor  neu Ardrethi Annomestig  

Rhaid i ni ddiogelu’r cyllid cyhoeddus rydym yn ei drin ac felly mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’r 

wybodaeth a roddir gennych ar y ffurflen hon i atal a chanfod twyll.  Hefyd gallen ni rannu’r wybodaeth hon 

at yr un dibenion â sefydliadau eraill sy’n trin cyllid cyhoeddus.  


