
Croesewir Gohebiaeth yn y Gymraeg neu Saesneg / Correspondence is welcomed in Welsh or English 
 
 
 

Date/Dyddiad  

Gofynnwch am/Ask 
for 

Ardrethi Annomestig 

Rhif 

ffôn/Telephone 
01446 709317 

  

Fy Nghyf/My Ref   

e-bost/e-mail nndr@valeofglamorgan.gov.uk 

 

 
 
 
 

Ffurflen Gais Adran 44a  
 
Cwblhewch yr holl wybodaeth ar y ffurflen hon a'i hanfon i’r adran Ardrethi Annomestig drwy'r post neu drwy e-
bost fel uchod.  
 
Os yw'n ymddangos i'r awdurdod fod rhan o'r eiddo yn wag ac y bydd yn parhau felly am gyfnod byr, yna gall 
yr awdurdod ofyn i'r Swyddfa Brisio ddosrannu’r gwerth ardrethol ac felly godi ardrethi ar y rhan sydd wedi'i 
meddiannu. Y cyfnod hwyaf o ryddhad ardrethi yw 3 mis (6 mis ar gyfer eiddo diwydiannol). Dylid nodi y gall y 
rhan heb ei meddiannu fod yn destun i dâl ardrethi eiddo gwag o hyd. 
 
Dylid gwneud y cais hwn ar yr adeg y mae'r rhan-feddiannaeth yn berthnasol, ac mae hyn yn rhoi cyfle i'r 
Cyngor ymweld â'r eiddo ar ddechrau'r cyfnod ac yn ystod cyfnod y cais. Ni all y Cyngor ystyried ôl-ddyddio 
cyn derbyn y cais oni bai bod tystiolaeth bendant bod rhan o'r eiddo yn cael ei gwagio ar y dyddiad cynharach 
hwnnw.  
 
 

Manylion Cyfrif sy’n hawlio rhyddhad 

Rhif y Cyfrif (os yw’n hysbys) 
 

 
 

Enw llawn y Talwr Ardrethi 
 

 

Cyfeiriad yr eiddo sy’n hawlio rhyddhad  

 

Cadarnhewch y dyddiad y daeth yr ardal yn wag  

Cyngor Bro Morgannwg 
Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri CF63 

4RU 
 Rhif ffôn: (01446) 700111  

Ffôn testun: (01446) 741219 
The Vale of Glamorgan Council 

Civic Offices, Holton Road, Barry CF63 4RU 
Telephone (01446) 700111 
Textphone. (01446) 741219 
www.bromorgannwg.gov.uk 

www.valeofglamorgan.gov.uk 
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Manylion yr ardal(oedd) na chaiff ei/u defnyddio: 

 
 
 
 
 

Pryd rydych chi'n disgwyl y caiff yr ardal(oedd) ei/u defnyddio? 

 

 

Amgaewch gynllun ar raddfa o'r eiddo sy'n dangos yn glir yr ardal(oedd) sydd wedi'i meddiannu a heb eu 
meddiannu. Dylech hefyd ddarparu unrhyw dystiolaeth ategol arall, gallai hyn gynnwys ffotograffau, adroddiad 
syrfewyr ac ati.  

 
 
 

Datganiad 
Rwy’n cadarnhau bod y wybodaeth a ddarparwyd uchod yn gywir. 

Enw a Swydd yn y Busnes  
Name and Position in Business  

 

Llofnod 
Signature 

 

Rhif Cyswllt 
Contact Number 

 

Dyddiad 
Date 

 

 

Sylwch fod eich cais yn cael ei brosesu, cofiwch fod eich cyfraddau cyfredol yn ddyledus ac yn daladwy.  

 

Os yw eich amgylchiadau'n newid ac yn effeithio ar eich hawl ar ryddhad dan Adran 44A, rhaid i chi roi 
gwybod i’r adran Annomestig ar unwaith.  

Cais am ostyngiad o dan Adran 44A Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 (eiddo wedi ei feddiannu’n rhannol).  

 


