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CYNLLUN DATBLYGIADAU NEWYDD 

Cofiwch, yn ystod y cyfnod y dyfernir y Cynllun Datblygiadau Newydd, ni alwch ymgeisio am 
unrhyw ryddhad ardrethi arall.  

Manylion yr Ymgeisydd a’r Eiddo  

1. Enw’r 
trethdalwr: 

 

 2. Cyfeiriad yr 
eiddo: 

 

 

 3. Cyfeirnod yr  
ardrethi: 

4. Gwerth ardrethol:  

 5. Y dyddiad yr ychwanegwyd yr eiddo at y Rhestr 
Ardrethi: 

6. Statws presennol yr eiddo: (dileer fel sy’n briodol) Ddim yn wag / yn wag 

7. A yw’r strwythur newydd cymwys sydd ar yr 
eiddo’n strwythur cyfangwbl newydd? 

Ydy / Nac ydy 

8. Os nad, disgrifiwch y gwaith adeiladu sydd wedi 
cael ei wneud a’r cysylltiad sydd rhwng y gwaith 
hwnnw ag unrhyw adeiladau oedd ar yr eiddo neu 
sy’n parhau i fod arno.  Bydd ffotograffau a 
lluniadau’n ein helpu.  Heb yr wybodaeth fanylaf 
bosibl, efallai y bydd oedi wrth ystyried eich cais. 

19. Pryd cwblhawyd y strwythurau cymwys newydd?    
 

10. Pan gwblhawyd yr eiddo, oedd rhywun yn 
meddiannu unrhyw ran ohono? 
 

11. Ai chi oedd yn berchen ar yr eiddo pan gwblhawyd 
y gwaith adeiladu? 
 

12. Beth ydych chi’n bwriadu ei wneud â’r eiddo? 
 
 

                                            
1 Mae rhyddhad ardrethi o dan y Cynllun Datblygiadau Newydd ond ar gael am 18 mis yn unig a hynny 
o ddechrau’r dyddiad cwblhau.  
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Do / Naddo  13. Ydych chi wedi cael cyllid o dan y Cynllun 
Datblygiadau Newydd ar gyfer yr eiddo o’r blaen? 

 14. Os do, nodwch ddyddiad dechrau’r dyfarniad a’r 
dyddiad y daeth i ben: 

Bydd union lefelau’r rhyddhad ardrethi a ddyfernir yn dibynnu ar faint o gymorth arall y mae 
eich busnes wedi’i gael gan y sector cyhoeddus (gweler Cymorth Gwladwriaethol isod) gan 
gynnwys y Cynllun Datblygiadau Newydd neu fathau eraill o gynlluniau rhyddhad ardrethi a 
ystyrir yn Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer pob eiddo ledled Cymru ac y mae’ch busnes chi’n 
atebol am eu talu. 

15. Ydych chi’n atebol am dalu ardrethi annomestig ar unrhyw Nac 
ydw Ydw eiddo arall yng Nghymru?  (Dilëir fel sy’n briodol) 

Os ydych chi’n atebol, nodwch y manylion isod (ar ddalen ar wahân os 
oes angen) unrhyw eiddo busnes arall sydd gennych yng Nghymru ac rydych chi neu’ch 
cwmni/sefydliad yn atebol i dalu ardrethi arno.  

 
16. Cyfeiriad yr Eiddo: 

 

 

17. Rhif(au) Cyfeirnod yr Ardrethi (Gweler hysbysiadau ardrethi): 

 

18. Manylion unrhyw ryddhad ardrethi a ddyfernir, gan gynnwys y math(au) a 
gwerth y rhyddhad: 

  

19. Gwerth Ardrethol yr Eiddo: 

 

Os yw unrhyw un o’r eiddo uchod y tu allan i ardal yr awdurdod lleol, atodwch gopi 
o’ch hysbysiad ardrethi busnes diweddaraf. 

Cymorth Gwladwriaethol  

Dylai ymgeiswyr nodi bod y rhyddhad ardrethi y maen nhw’n ymgeisio amdano o dan y 
Cynllun Datblygiadau Newydd yn cael ei roi fel cymorth de minimis at ddibenion Cymorth 
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Gwladwriaethol.  Ar hyn o bryd, mae terfyn i gymorth de minimis o €200,000 dros gyfnod o 
dair blynedd.  Mae hyn tua £165,000, er bydd yr union swm yn amrywio.   

Felly, bydd yr union swm o ryddhad a ddyfernir yn dibynnu ar faint o gymorth arall y mae eich 
busnes chi wedi’i gael gan y sector cyhoeddus.  Mae hyn yn cynnwys mathau eraill o 
ryddhad ardrethi busnes a ystyrir yn Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer pob eiddo yn y DU ac 
y mae’ch busnes chi’n atebol am eu talu. 

Nodwch yma fanylion unrhyw ryddhad ardrethi busnes eraill yr ydych wedi’u cael ar eiddo 
arall, gan gynnwys cyfeiriad yr eiddo a math a gwerth y rhyddhad. 
 

 
 
 
 
 

 

Os yw unrhyw un o’r eiddo uchod y tu allan i ardal yr awdurdod lleol, atodwch gopi 
o’ch hysbysiad ardrethi busnes diweddaraf. 

Pa gymorth arall ydych chi wedi’i gael ar gyfer eich busnes (neu wedi ymgeisio amdano) gan 
awdurdodau cyhoeddus yn y tair blynedd diwethaf?  Nodwch y manylion llawn yma.  Mae 
croeso i chi atodi rhagor o wybodaeth ar ddalen ar wahân os oes angen.  DS (a) mae’r tair 
blynedd ddiwethaf yn cynnwys y flwyddyn ariannol gyfredol a’r ddwy flynedd ariannol 
flaenorol a (b) y flwyddyn berthnasol yw pryd y dyfarnwyd y cymorth i chi nid pryd y cawsoch 
wybod eich bod yn ei gael. 
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Datganiad 

Rwy’n deall y canlynol: Mae rhwymedigaeth ar y cyngor i reoli cronfeydd cyhoeddus yn 
briodol.  Bydd yr wybodaeth a ddarperir yn cael ei defnyddio i sicrhau bod yr holl gostau sy’n 
ddyledus i’r cyngor yn cael eu talu’n brydlon.  Hefyd, mae’n bosibl y bydd yr wybodaeth yn 
cael ei defnyddio i atal ac i ddatgelu twyll.  Mae’n bosibl bydd yr wybodaeth hon yn cael ei 
rhannu at yr un dibenion â chyrff cyhoeddus, gan gynnwys Cynghorau neu sefydliadau eraill 
sy’n ymdrin â chronfeydd cyhoeddus.  Os bydd fy nghais yn llwyddiannus, rwy’n deall nad 
wyf yn gymwys i ymgeisio am unrhyw ryddhad arall ar yr eiddo hwn am y cyfnod y byddaf yn 
cael y cyllid o dan y Cynllun Datblygiadau Newydd.   

Rwy’n cytuno â’r canlynol: Gall y Cyngor wneud unrhyw ymholiad sydd ei angen i 
gadarnhau’r wybodaeth yr wyf wedi’i nodi.  Rwy’n deall y bydd unrhyw ryddhad ardrethi a 
ddyfernir i mi o ganlyniad i ddatganiadau sy’n fwriadol gamarweiniol ar y ffurflen hon yn cael 
ei adfer yn llwyr ac mae’n bosibl y bydd achos cyfreithiol yn cael ei ddwyn yn fy erbyn. 

Rwy’n datgan y canlynol: Mae’r wybodaeth yr wyf wedi’i nodi ar y ffurflen hon yn wir, yn 
gywir ac yn gyflawn.  Rwy’n deall bod datgan gwybodaeth ffug er mwyn cael cymhelliant 
ariannol yn drosedd.   

 
Enw’r Ymgeisydd:  

 Cyfeiriad yr Ymgeisydd: 

 

 Swydd: 

Rhif ffôn:  

Cyfeiriad e-bost:  

 Dyddiad: 
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