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Tîm Ardrethi Busnes: trethiannomestig@caerffili.gov.uk / 01443 863006
Rhowch gyfeiriad yr eiddo busnes yr
ydych yn dymuno hawlio rhyddhad arno:

Gwerth Ardrethol:
Cyfeirnod yr Eiddo:
Disgrifiad o'r Eiddo:
Rhif Cyfrif Ardreth
Annomestig Genedlaethol:

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Ysgrifennwch mewn PRIFLYTHRENNAU BLOC.

Dylid ateb ar ddalen ar wahân unrhyw gwestiwn na ellir ei
ateb yn y lle a ddarperir, a dylai'r ymgeisydd ei llofnodi a'i
dyddio. Os hoffech gael mwy o wybodaeth neu gymorth
gyda'r ffurflen, cysylltwch â'r Tîm Ardrethi Busnes yn y
cyfeiriad uchod.

ARDRETH ANNOMESTIG
CAIS AM RYDDHAD ARDRETHI I FUSNESAU BACH
Hysbysiad o dan Erthygl 8 o Orchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i
Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2018
Ar ôl ei lenwi, dychwelwch y cais at y Tîm Ardrethi Busnes yn y cyfeiriad uchod.
1 (a)

…………………………………………………………………

Enw'r trethdalwr:

…………………………………………………………………
1 (b)
Cyfeiriad cyswllt y person sy'n gyfrifol y gellir
cyfeirio gohebiaeth atynt yn y dyfodol:

…………………………………………………………………
………………………… Cod Post ……………………….

Rhif ffôn:

…………………………………………………………………

Cyfeiriad e-bost:

…………………………………………………………………

Cyfeiriad llawn yr eiddo y gofynnir am ryddhad
ardrethi busnesau bach ar ei gyfer:

…………………………………………………………………

2

………………………… Cod Post ……………………….

Rhowch y wybodaeth y gofynnir amdani isod
3
AR GYFER SAFLEOEDD GOFAL PLANT gyda
gwerth ardrethol o ddim mwy na £100,000.

Rwy'n gwneud cais am ryddhad ar gyfer safle GOFAL
PLANT

(rhyddhad ardrethi busnesau bach o 100%)

Rwy'n cadarnhau bod yr eiddo wedi'i feddiannu yn llwyr;

Trowch drosodd i lenwi'r ffurflen hon

Rwy'n cadarnhau bod yr eiddo'n cael ei ddefnyddio'n
gyfan gwbl at ddibenion Gwarchod Plant neu
ddarpariaeth gofal dydd gan berson a gofrestrwyd o dan
Ran 2 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010.
Darparwr Cofrestredig ..............................................
Rhif Cofrestru ....................................................

4

Dyddiad y mae rhyddhad ardrethi busnesau
bach yn cael ei hawlio:
…………………………………………………………………

Rwy'n datgan bod y wybodaeth a roddir yn y ffurflen hon yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred, ac rwy'n deall
bod rhaid i mi ddweud wrth y Cyngor ar unwaith os bydd unrhyw un o'r amgylchiadau yn newid. Rwy'n awdurdodi'r
Cyngor i ymgymryd ag unrhyw arolygiad a/neu wiriadau i wirio manylion y cais hwn.

Enw (PRIFLYTHRENNAU BLOC)
………………………………………………………………………………………

Llofnod ………………………………………………………………………………………………………………

Llofnodwyd yn rhinwedd …………………………………………… Dyddiad ……………………………………..……

Hysbysiad Preifatrwydd Cryno – Sut y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth
Bydd y wybodaeth a ddarperir yn cael ei thrin yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Bydd yn cael ei defnyddio
gan weithwyr awdurdodedig a chyrff allanol ar gyfer y dibenion canlynol:
Rheoli, gweinyddu a chasglu Ardreth Annomestig Genedlaethol; sefydlu cymhwyster ar gyfer ffurfiau eraill o ryddhad a
lwfansau statudol; atal a chanfod twyll er mwyn casglu refeniw a diogelu arian cyhoeddus; at ddibenion Etholiadol; i
ddod o hyd i unigolion ar gyfer achosion o ddiogelu plant neu achosion o oedolion bregus; a chynorthwyo'r Cyngor i
ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Os ydych yn cael rhyddhad ardrethi mewn perthynas â'ch atebolrwydd ardrethi,
bydd peth o'r wybodaeth hon yn cael ei rhannu â Llywodraeth Cymru (LlC) fel y gall LlC gwblhau ei dyletswydd
gyhoeddus.
Mae gennych nifer o hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth, gan gynnwys yr hawl i gael gafael ar wybodaeth sydd
gennym amdanoch chi a'r hawl i gwyno os ydych chi'n anhapus â'r ffordd y mae eich gwybodaeth yn cael ei phrosesu.
Am ragor o wybodaeth am eich hawliau a sut rydym yn prosesu'ch gwybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol:

https://www.caerphilly.gov.uk/CaerphillyDocs/FOI/PrivacyNotices/NNDR-cy.aspx

AT DDEFNYDD SWYDDFA YN UNIG
Rhoddwyd/Gwrthodwyd (Dilewch fel y bo'n briodol)
Yn effeithiol o'r dyddiad ……….…………………….............
Awdurdodwyd gan …………………………………………… Dyddiad:………………………………………………………
Proseswyd gan ……………………………………………...... Dyddiad:………………………………………………………
Mae ffurflenni ar gael yn Saesneg ac mewn ieithoedd a fformatau eraill ar gais.
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