
Treth Gyngor

Cynnig i newid 
rhestr brisio 2005

At ddefnydd y swyddfa

 
Dyddiad y daeth i law’r Swyd-
dog Rhestru:

Rhan A - Manylion yr eiddo

Rhan B - Manylion eich cynnig Darllenwch y nodiadau arweiniad atodedig cyn llenwi’r rhan hon

Mae’r rhestr brisio Treth Gyngor yn cynnwys cofnod o fandiau’r Dreth Gyngor ar gyfer pob cartref yn eich 
ardal. Gallwch wirio eich band presennol ac apelio yn ei erbyn ar-lein yn:  www.voa.gov.uk

Gellir llenwi’r ffurflen hon yn ddigidol a’i hanfon trwy e-bost at ctinbox@voa.gov.uk.
Fel arall, os ydych wedi argraffu’r ffurflen neu wedi cael ei hanfon atoch gallwch ei sganio i fewn a’i han-
fon i’r e-bost uchod neu drwy’r post i Valuation Office Agency, Durham Customer Service Centre, Wycliffe 
House, Green Lane, Durham DH1 3UW

Cyfeiriad post llawn yr eiddo:

Enw talwr y Dreth Gyngor bresennol:

Dyddiad y daeth y person a enwir uchod yn 
drethdalwr ar gyfer yr eiddo hwn am y tro cyntaf:

Cyfeirnod y rhestr brisio: (os yn hysbys) Band Treth Gyngor presennol:

Cod post

Credaf y dylid newid y rhestr brisio oherwydd: (ticiwch un blwch yn unig)

Dyma fy rhesymau dros gredu bod y rhestr brisio yn anghywir:

Rwy’n credu y dylai’r band gael ei nodi fel: gan ddod i rym ar: 

Mae’r cofnod a nodir yn hysbysiad y Swyddog Rhestru dyddiedig
Ar ôl dod yn drethdalwr ar gyfer yr eiddo a ddangosir uchod o fewn y chwe mis diwethaf, credaf 
fod ei gofnod presennol yn y rhestr brisio yn anghywir.
Dylid dileu’r eiddo a ddangosir uchod o’r rhestr brisio.

Dylid cynnwys yr eiddo a ddangosir uchod yn y rhestr brisio fel un cofnod.
Dylid cynnwys yr eiddo a ddangosir uchod yn y rhestr brisio.

Dylai’r eiddo a ddangosir uchod gael ei gynnwys yn y rhestr brisio fel mwy nag un cofnod.
Bu ‘gostyngiad sylweddol’ yng ngwerth yr eiddo a ddangosir uchod.

Bu cynnydd neu ostyngiad yn y defnydd domestig o’r eiddo a ddangosir uchod.
Nid yw’r cofnod ar gyfer yr eiddo a ddangosir uchod yn ystyried penderfyniad perthnasol 
Tribiwnlys Prisio lleol na’r Uchel Lys. Rhoddir manylion ym mlwch 2 isod.

Bu ‘cynnydd sylweddol’ yn y gwerth a ‘trafodyn perthnasol’ dilynol mewn perthynas â’r eiddo a 
ddangosir uchod.

neu

neu
neu
neu
neu

neu
neu

neu
neu

yn anghywir.
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Dydd Mis Blwyddyn

Dydd Mis Blwyddyn
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Enw’r person sy’n gwneud y cynnig hwn a’r cyfeiriad ar gyfer gohebiaeth: (os yw’n wahanol i gyfeiriad  
yr eiddo)

Enw: Rhif ffôn cyswllt:

Cyfeiriad e-bost:

Dyddiad:

Cyfeiriad:

Llofnod: 

Dydd Mis Blwyddyn

Rhan D - Manylion yr eiddo

(Ticiwch y blwch priodol)
Fflatiau a maisonettes yn unig
Fflat Maisonette Arall

Os arall, rhowch 
fanylion

A yw’r eiddo;  wedi’i adeiladu’n 
bwrpasol 

Lefel llawr fflat

wedi’i drosi o fod at ddiben preswyl

Nodwch y lefel, y 1af neu’r 
2il ac ati.

wedi’i drosi o fod at ddiben 
masnachol

Lefel llawr isaf maisonette
Nodwch y 1af, 2il, 3ydd 
ac ati.

Math o eiddo (Ticiwch y blwch priodol)

(Ticiwch y blwch priodol)
Tai a byngalos yn unig
Tŷ Byngalo

Ar wahân
Pâr
Teras
Pen teras
Nifer y lloriau

Blwyddyn adeiladu’r 
eiddo: 

Os yn anhysbys, amcangyfrifwch y 
flwyddyn yma:

Ar gyfer eiddo o’r math ystâd yn unig, os 
yw’n hysbys, enw’r adeiladydd neu fath:

(Nodwch y nifer yn 
y blwch priodol)

(er enghraifft ystafell 
fyw, lolfa, ystafell fwyta)

Os ‘arall’ rhowch fanylion er 
enghraifft, ystafell astudio, swyddfa, 
ystafell wisgo, ystafell wydr, ystafell 
aml-bwrpas:

Ystafelloedd Ystafelloedd derbyn
Ystafelloedd 
gwely 

Arall

Ystafelloedd ymolchi 
gan gynnwys 
ystafelloedd gyda 
chawod, basn a WC

Ceginau

Garej Sengl Dwbl Arall (Rhowch fanylion)

Dim garej ond 
maes parcio

Dim Ar y safle Nodwch nifer y lleoedd parcio: Parcio ar y stryd 

am ddim taleb

Cod post

Rhan C - Manylion y person sy’n gwneud y cynnig hwn

Y person sy’n gwneud y cynnig hwn yw’r: 

A wnaed ymholiad blaenorol ynghylch band Treth Gyngor 2005 ar yr eiddo hwn? 

Perchennog/Meddiannydd Perchennog Meddiannydd

Arall (rhowch fanylion)

Do Naddo



Rhan F - Pris prynu

Rhan G - Unrhyw wybodaeth berthnasol arall (er enghraifft unrhyw gyfyngiad ar gynllunio, unrhyw 
gyfleusterau fel pwll nofio)

(Parhewch ar dudalen ar wahân os oes angen)

Mae cynnig i newid rhestr brisio’r Dreth Cyngor yn ddogfen gyhoeddus a gellir ei harchwilio ar 
gais.
 
Mae’r Swyddfa Brisio yn Asiantaeth Weithredol Cyllid a Thollau EM, sy’n Rheolwr Data o dan y Ddeddf Diogelu 
data. Rydym yn cadw gwybodaeth at ddibenion trethi a rhai swyddogaethau statudol eraill fel y’u pennir gan y 
Senedd. Gellir defnyddio’r wybodaeth sydd gennym ar gyfer unrhyw un o swyddogaethau Asiantaeth y Swyddfa 
Brisio. Efallai y cawn wybodaeth amdanoch gan eraill, megis adrannau ac asiantaethau eraill y llywodraeth ac 
awdurdodau lleol. Efallai y byddwn yn cymharu gwybodaeth a gawn oddi wrthyn nhw a hefyd oddi wrthych chi 
â’r hyn sydd eisoes yn ein cofnodion. Efallai y byddwn yn rhoi gwybodaeth i adrannau ac asiantaethau eraill y 
llywodraeth ac awdurdodau lleol, ond dim ond os bydd y gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny, i wirio cywirdeb 
gwybodaeth, i atal neu ganfod troseddau ac i ddiogelu arian cyhoeddus.

Os ydych wedi prynu’r 
eiddo ers 1 Ebrill 2002, 
rhowch y manylion 
canlynol: 

Dymchweliadau

Newidiadau

Os yw’n bosibl, rhowch ddimensiynau allanol 
bras yr estyniad

Os oes unrhyw ran o’r eiddo wedi’i dymchwel, rhowch fanylion

Rhowch fanylion unrhyw newidiadau mewnol, er enghraifft ystafell wely wedi’i throsi i 
ystafell ymolchi, trosiad llofft, gan gynnwys disgrifiad o’r defnydd

Rhowch fanylion am yr hyn y defnyddir yr 
estyniad ar ei gyfer, er enghraifft ystafell 
wely, garej

Pris prynu Dyddiad prynu
Dydd Mis Blwyddyn

Dim

Rhan E - Newidiadau/estyniadau a wnaed ers 1 Ebrill 2005

Cynnwys unrhyw rai a wnaethoch ac, os yw’n bosibl, unrhyw rai a wnaed gan feddiannwr blaenorol

(Ticiwch y blwch 
priodol)

Estyniadau

Arall

Estyniad unllawr Estyniad 2 lawr

Ystafell wedi’i hadeiladu dros garej

Os arall, rhowch fanylion



Nodiadau  
arweiniad

Gallwch wirio eich band presennol ac apelio yn ei erbyn ar-lein yn www.voa.gov.uk.

Llenwch rannau A, B ac C o’r ffurflen gynnig amgaeedig. Dylid llenwi rhannau D, E, F ac G ond nid ydynt 
yn ffurfio rhan o’r ddogfen gyfreithiol.

Darllenwch y nodiadau hyn yn ofalus.
Os oes angen unrhyw gymorth arnoch, cysylltwch ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio ar 03000 505505.

Credaf y dylid newid y rhestr brisio oherwydd:
Ticiwch UN o’r blychau i nodi pam eich bod o’r farn y dylid newid rhestr brisio 2005

Os ydych wedi cael hysbysiad oddi wrth y Swyddog Rhestru yn eich hysbysu bod y rhestr 
brisio wedi’i newid a’ch bod yn anghytuno â’r newid hwn (Sylwer: nid hysbysiad oddi wrth y 
Swyddog Rhestru yw’r bil a gewch oddi wrth eich cyngor yn eich cynghori ynghylch y swm 
sy’n daladwy).

Blwch a 

Treth Gyngor

Cynnig i newid 
rhestr brisio 2005

VO 7455W (02/18)

Rhan B - Manylion eich cynnig

1

Os ydych wedi dod yn drethdalwr ar gyfer yr eiddo o fewn y chwe mis diwethaf ac yn teimlo 
bod y band prisio yn rhy uchel neu’n rhy isel.

Blwch b

Os nad yw’r eiddo bellach yn gartref (er enghraifft, fe’i defnyddir yn fasnachol erbyn hyn neu 
mae wedi’i ddymchwel).

Blwch c

Os yw’r eiddo yn gartref ond nad yw’n cael ei ddangos ar y rhestr brisio ar hyn o bryd (er 
enghraifft, mae’n eiddo newydd neu mae bellach yn cael ei ddefnyddio at ddibenion  
domestig).

Blwch d

Os yw rhannau o’r eiddo wedi’u bandio ar wahân ond y dylent bellach gael eu bandio fel un (er 
enghraifft fflatiau wedi’u cyfuno’n un tŷ).

Blwch e

Os yw’r eiddo wedi’i fandio fel un ond dylai rhannau gael eu bandio ar wahân erbyn hyn (er 
enghraifft un tŷ wedi’i rannu’n fflatiau).

Blwch f

Os credwch fod ‘gostyngiad sylweddol’ wedi bod mewn gwerth.

Ystyr ‘gostyngiad sylweddol’ yw unrhyw ostyngiad yng ngwerth yr eiddo a achoswyd gan y 
canlynol:

neu 
 
neu

• dymchwel unrhyw ran o’r eiddo (er enghraifft garej, estyniad ac ati)
• unrhyw newid yng nghyflwr ffisegol yr ardal y mae’r eiddo ynddi (er enghraifft agor 

traffordd)
• unrhyw addasiad o’r eiddo er mwyn ei wneud yn addas i’w ddefnyddio gan berson 

ag anabledd corfforol.

Blwch g

Os credwch y bu ‘cynnydd sylweddol’ yng ngwerth yr eiddo a ‘trafodyn perthnasol’. Ystyr 
‘cynnydd sylweddol’ yw unrhyw gynnydd yng ngwerth yr eiddo a achosir gan unrhyw waith 
adeiladu, gwaith peirianyddol neu waith gweithredu arall a wneir i’r eiddo (er enghraifft 
estyniad, cegin/ystafell ymolchi newydd, pwll nofio) Ystyr ‘trafodyn perthnasol’ yw gwerthu 
rhydd-ddaliad neu werthu neu gymeradwyo prydles sydd â thymor o saith mlynedd neu fwy.

Blwch h

Os bu cynnydd neu ostyngiad yn y defnydd domestig o’r eiddo sy’n eiddo cymysg. (Sylwer 
fod ‘eiddo cymysg’ yn un sy’n cynnwys eiddo domestig ac annomestig, er enghraifft tafarn 
gyda fflat landlord).

Blwch i

Nid yw’r band prisio yn ystyried penderfyniad perthnasol Tribiwnlys Prisio lleol na’r Uchel 
Lys. Os byddwch yn ticio’r blwch hwn, rhowch ddyddiad y penderfyniad perthnasol a  
chyfeiriad yr eiddo y mae’n berthnasol iddo.

Blwch j
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Dyma fy rhesymau dros gredu bod y rhestr brisio yn anghywir:
Dylid defnyddio’r rhan hon o’r ffurflen i esbonio pam y credwch y dylid newid y rhestr brisio.

Os ydych yn cyfeirio at unrhyw dystiolaeth ddogfennol yn eich rhesymau, er enghraifft prisiad at 
ddibenion morgais, byddai’n ddefnyddiol pe baech yn atodi copi wrth y ffurflen gynnig.

Mae bandiau Treth Gyngor yn seiliedig ar y pris y byddai eiddo wedi’i werthu amdano ar 1 Ebrill 2003. 
Y bandiau prisio yng Nghymru yw:

Os hoffech wybod mwy am brisio at ddibenion Treth Gyngor, ewch i www.gov.uk/guidance/understand-
how-council-tax-bands-are-assessed.

Dyddiad dod i rym
Nodwch y dyddiad y credwch y dylai’ch cynnig i newid ddechrau (fel arfer y dyddiad pan gododd yr 
amgylchiadau a arweiniodd at eich cynnig). Ni all y dyddiad hwn fod cyn 1 Ebrill 2005, neu ar ôl y 
dyddiad y byddwch yn llenwi ac yn anfon y ffurflen hon. Bydd y Swyddog Rhestru yn nodi dyddiad 
dod i rym mewn hysbysiad a anfonir atoch yn dweud bod y rhestr brisio wedi’i newid, ac os ydych yn 
anghytuno, mae’n bwysig eich bod yn llenwi’r rhan hon o’r ffurflen.

Llofnodwch y cynnig a nodwch y dyddiad cyn ei gyflwyno. Gallai fod yn drosedd darparu
gwybodaeth gamarweiniol.
Fe’ch cynghorir i barhau i dalu’ch bil Treth Gyngor presennol hyd nes y caiff eich cynnig ei
ddatrys.

Band prisio:
Nodwch y band y credwch y dylid ei roi ar yr eiddo.

Band A  Hyd at £44,000
Band B  £44,001 hyd at £65,000
Band C  £65,001 hyd at £91,000

Band D  £91,001 hyd at £123,000
Band E  £123,001 hyd at £162,000
Band F  £162,001 hyd at £223,000

Band G  £223,001 hyd at £324,000
Band H  £324,001 hyd at £424,000
Band I   £424,001 ac yn uwch

2

3

Rhan B - Manylion eich cynnig

Nodwch fod cynnig yn ddogfen gyhoeddus ac y gall unrhyw un ei harchwilio. Rhaid i gopi o’ch 
cynnig hefyd gael ei anfon gan y Swyddog Rhestru, at unrhyw drethdalwr arall o unrhyw eiddo y 
mae’ch cynnig yn ymwneud ag ef. 
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