
NODIADAU ESBONIADOL 

 

Mae’r wybodaeth a roddir isod yn esbonio rhai o’r termau y gellir eu defnyddio ar yr hysbysiad galw 

am dalu ardreth annomestig ac yn yr wybodaeth ategol. Gellir cael mwy o wybodaeth ynghylch 

rhwymedigaeth i dalu ardrethi annomestig gan awdurdodau bilio. 

ARDRETHI ANNOMESTIG 

Mae ardrethi annomestig a gesglir gan awdurdodau bilio yn cael eu talu i mewn i gronfa ganolog a’u 

hailddosbarthu i gynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol ac i awdurdodau heddlu. Bydd eich 

cyngor a’ch awdurdod heddlu yn defnyddio eu cyfrannau o’r incwm ardrethi a ailddosbarthwyd, 

ynghyd ag incwm oddi wrth y rhai sy’n talu’r dreth gyngor iddynt, y grant cynnal refeniw a ddarperir 

gan Weinidogion Cymru a symiau penodol eraill, i dalu am y gwasanaethau a ddarperir ganddynt. 

 

GWERTH ARDRETHOL 

 

Gosidir gwerth ardrethol eiddo annomestig yn y rhan fwyaf o achosion gan swyddog prisio 

annibynnol o Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Caiff pob eiddo annomestig ei ail brisio bob 5 mlynedd. O 

1 Ebrill 2017 mae gwerth ardrethol eiddo yn cynrychioli ei werth rhentol blynyddol ar y farchnad 

agored fel yr oedd ar 1 Ebrill 2015. Mae mwy o wybodaeth ar gael o'r swyddfa brisio leol neu ar y 

wefan www.voa.gov.uk. Yn achos eiddo cyfansawdd sy’n rhannol ddomestig ac yn rhannol 

annomestig, ymwneud â’r rhan annomestig yn unig y mae’r gwerth ardrethol. Dangosir gwerth pob 

eiddo y mae ardreth yn daladwy i’ch awdurdod arno yn y rhestr ardrethi leol, y gellir archwilio copi 

ohoni yn y Swyddfa Brisio Caerdydd, “Ty Rhodfa”,Ty Glas Road, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GR a 

Chyngor Sir Caerdydd, Ystafell 219a, Neuadd y Ddinas, Caerdydd, CF10 3ND. 

 

NEWID YN Y GWERTH ARDRETHOL 

 

Gall y gwerth ardrethol newid os yw’r swyddog prisio yn credu bod amgylchiadau’r eiddo wedi 

newid. Caiff y trethdalwr (ac eraill penodol sydd â buddiant yn yr eiddo) mewn amodau penodol 

gynnig newid yn y gwerth. Os na fydd y trethdalwr a’r swyddog prisio yn cytuno ar y gwerth o fewn 3 

mis i wneud y cynnig, bydd y mater yn cael ei gyfeirio fel apêl i Dribiwnlys Prisio. Gellir cael mwy o 

wybodaeth ynghylch sut i gynnig newid mewn gwerth ardrethol gan swyddfeydd prisio. 



Y LLUOSYDD ARDRETHU ANNOMESTIG CENEDLAETHOL 

 

Dyma’r gyfradd yn y bunt y lluosir y gwerth ardrethol â hi i roi swm y bil ardrethol blynyddol ar gyfer 

eiddo. Mae’r lluosydd a bennir bob blwyddyn gan Weinidogion Cymru yr un fath ar gyfer Cymru 

gyfan ac, ag eithrio mewn blwyddyn ailbrisio, ni all godi o fwy na chyfradd y cynnydd yn y Mynegai 

Prisiau Defnyddwyr.  

 

CYNIGION AC APELAU 

 

Mae gwybodaeth am yr amgylchiadau y gellir cynnig newid yn y gwerth ardrethol ac am sut y gellir 

gwneud cynnig o’r fath ar gael gan y swyddfa brisio leol a ddangosir uchod. Mae mwy o wybodaeth 

am y trefniadau apelio ar gael gan neu oddi wrth Gynulliad Cenedlaethol Cymru, y Tim Trethiant 

Lleol, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ, neu gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio ar ei gwefan 

www.voa.gov.uk. 

 

ARDRETHU EIDDO HEB EI FEDDIANNU 

 

Gall perchenogion eiddo annomestig sydd heb ei feddiannu fod yn agored i dalu ardrethi eiddo gwag 

a godir yn ôl 100 y cant o’r rhwymedigaeth arferol. Mae’r rhwymedigaeth yn dechrau pan fydd yr 

eiddo wedi bod yn wag am 3 mis, neu, yn achos ffatrioedd a warysau, pan fydd yr eiddo wedi bod yn 

wag am 6 mis. Mae mathau penodol o eiddo wedi’u heithrio rhag ardrethi eiddo gwag. 

 

RHYDDHAD ELUSENNOL A DEWISOL 

 

Mae hawl gan elusennau a chlybiau chwaraeon cymunedol amatur i gael rhyddhad o 80% o ardrethi 

ar unrhyw eiddo annomestig- (a) yn achos elusen, os defnyddir yr eiddo yn gyfan gwbl neu’n bennaf 

at ddibenion elusennol, neu (b) yn achos clwb, os yw’r clwb wedi’i gofrestru gyda Chyllid a Thollau 

EM Mae gan awdurdodau bilio ddisgresiwn i beidio â chodi rhan neu’r cyfan o’r 20 y cant sy’n 

weddill o’r bil ar eiddo o’r fath a chaiff hefyd roi rhyddhad ar eiddo a feddiennir gan gyrff penodol 

nad ydynt wedi’u sefydlu nac yn cael eu rhedeg i wneud elw. Am fwy o wybodaeth ynghylch clybiau 

dylech gysylltu â Cyllid a Thollau EM es, St John’s House, Merton Road, Bootle, Merseyside L69 9BB y 

http://www.voa.gov.uk/


wefan yw: http://www.hmrc.gov.uk. 

 

RHYDDHAD ARDRETHI I FUSNESAU BACH 

 

Mae Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) 2017 yn 

darparu ar gyfer rhyddhad ardrethi i fusnesau bach. Mae'r manylion llawn gan gynnwys y meini 

prawf ar gymhwystra, yr eithriadau a'r gofynion gweithdrefnol ar gael gan yr awdurdod bilio. 

 

DIOGELU DATA A RHANNU GWYBODAETH 

 

Caiff y wybodaeth a gedwir gan y Cyngor mewn perthynas â Threthi Annomestig Cenedlaethol ei 

thrin yn gyfrinachol a chaiff ei phrosesu yn unol â’r dull a ganiateir gan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r 

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) o 25 Mai 2018.  Mae'n bosib y caiff gwybodaeth ei rhannu 

â gwasanaethau eraill yn y Cyngor at ddibenion atal a chanfod twyll ac o ran cydymffurfio ag unrhyw 

ofynion rheoliadol.  Mae’n ddyletswydd ar yr awdurdod i amddiffyn y gronfa gyhoeddus a weinyddir 

ganddo, ac i'r perwyl hwn gall ddefnyddio'r wybodaeth a roddir gennych at y dibenion a 

nodwyd.   Gall hefyd rannu’r wybodaeth hon â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu'r 

gronfa gyhoeddus at y dibenion hyn.  I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch destun cryno ein 

Hysbysiad Prosesu Teg  yn https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Cyllid-y-cyngor/Rheoli-

Cyllid-y-Cyngor/Pages/default.aspx a'r Hysbysiad Prosesu Teg Cyflawn ar wefan Swyddfa Archwilio 

Cymru www.audit.wales/about-us/national-fraud-initiative/fair-processing-notice neu cysylltwch â: 

Y Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth Ystafell 357, Neuadd y Sir, Caerdydd CF10 4UW. E-bost: 

diogeludata@caerdydd.gov.uk 

 

MANYLION CYSWLLT 

 

Adran Cyfraddau Busnes, Dinas a Sir Caerdydd, Blwch SP 9000, Caerdydd, CF10 3WD YMHOLIADAU - 

EIN HELPU NI I'CH HELPU CHI Dyfynnwch rif eich cyfrif treth bob amser wrth ysgrifennu neu ffonio. 

TALU DRWY RANDALIADAU Mae gan bob trethdalwr yr hawl i dalu mewn hyd at 10 rhandaliad misol 

yn unol â'r cynllun rhandaliadau penodedig, fel y dangosir ar eich bil. Drwy gytundeb â Dinas a Sir 

Caerdydd gellir gwneud trefniadau eraill i dalu drwy randaliadau. Mae rhandaliadau misol yn fodd i 

chi dalu'ch trethi fesul tipyn, ond os methwch â thalu rhandaliad erbyn y dyddiad priodol fe gollwch 

http://www.hmrc.gov.uk/
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Cyllid-y-cyngor/Rheoli-Cyllid-y-Cyngor/Pages/default.aspx
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Cyllid-y-cyngor/Rheoli-Cyllid-y-Cyngor/Pages/default.aspx
http://www.audit.wales/about-us/national-fraud-initiative/fair-processing-notice
mailto:diogeludata@caerdydd.gov.uk


eich hawl i dalu drwy randaliadau. Felly, os ydych yn disgwyl cael anhawster wrth dalu'r taliadau sy'n 

ofynnol, cysylltwch â'r Adran Cyfraddau Busnes. 

 

DULLIAU TALU 

 

Gallwch dalu eich bil trethi drwy'r dulliau canlynol. 

 

DEBYD UNIONGYRCHOL 

 

Mae trefnu debyd uniongyrchol i dalu’ch bil Ardrethi Busnes yn gyflym ac yn hawdd: Cwblhewch neu 

lawrlwythwch ffurflen gais ar-lein yn www.caerdydd.gov.uk neu cwblhewch yr argraffydd mandad 

debyd uniongyrchol ar gefn eich bil Ardrethi Busnes. Neu cysylltwch â’r Cyngor ar (029) 20871491/2. 

 

Y RHYNGRWYD 

 

Gellir talu gyda cherdyn debyd dros y Rhyngrwyd. Mae'r Gwasanaeth hwn ar gael ar 

www.caerdydd.gov.uk/c2c 

 

TALU DRWY'R POST Anfonwch eich siec/archeb bost i: Dinas a Sir Caerdydd, Blwch SP 9000, 

Caerdydd, CF10 3WD. Dylid croesi Sieciau neu Archebion Post a'u gwneud yn daladwy i: CYNGOR 

CAERDYDD. Ni ddylid cyfeirio sieciau at unrhyw swyddog unigol. Peidiwch ag anfon arian parod 

drwy'r post. 

 

TALIADAU DROS Y FFÔN 

 

Mae’n hawdd defnyddio’r system dalu awtomataidd drwy ffonio C2C ar 029 2087 2088 a phwyso 

opsiwn 1 i gael y ddewislen taliadau. Yna, dilynwch y cyfarwyddiadau i dalu eich Ardrethi Busnes, 24 

awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Bydd angen i chi fod â’r canlynol wrth law cyn ffonio: Eich rhif 

cyfrif ardrethi (a nodir yng nghornel dde uchaf eich bil) Eich Cerdyn debyd neu gredyd* Y swm y 

dymunwch ei dalu * Bydd taliadau cerdyn credyd yn destun uchafswm o £3,000 y cyfrif y flwyddyn. 

 

http://www.caerdydd.gov.uk/c2c


MANYLION BANC: 

 

O 1 Ebrill 2014 mae banc y Cyngor wedi newid i - Banc Lloyds Plc, 1 Heol-y-Frenhines, Caerdydd CF10 

2AF Ein cod didoli yw 30-91-63 Rhif ein cyfrif yw 01467509  

 

 

 

CYFRIFO TALIADAU'R DRETH 

 

Lluosydd cenedlaethol y dreth fasnachol yw'r ffactor (neu'r gyfradd yn y bunt) a bennir gan y 

Llywodraeth a chaiff gwerth trethiannol yr eiddo ei luosi ag ef er mwyn pennu bil treth blynyddol ar 

gyfer yr eiddo. 

 

Y RHESTR DRETHI 

 

Prif Brisiwr Cymru a Swyddog Prisio,Adrethi Annomestig Cymru,Asiantaeth Swyddfa Brisio, " Ty 

Rhodfa", Ty Glas Road, Llanisien,Caerdydd CF14 5GRZ, ffôn 03000 505505, yw'r person sy'n gyfrifol 

am gynnal-a-chadw, llunio a newid y Rhestr Drethi Leol, sef rhestr o werth trethiannol pob eiddo 

mewn perthynas â'r trethi a delir i Ddinas a Sir Caerdydd. Os credwch fod gwerth trethiannol eich 

eiddo yn anghywir, dylech gysylltu â'r Swyddog Prisio yn ddi-oed. Mae copi o'r Rhestri Drethi ar gael 

i'w harchwilio yn Cyngor Sir Caerdydd, Ystafell 219, Neuadd y Ddinas, Caerdydd, CF10 3ND. Mae’r 

Rhestr Ardrethi hefyd ar gael i’w gweld ar-lein yn www.voa.gov.uk 

 

MEDDIANNU A GWACAU EIDDO 

 

Os byddwch yn newid eich cyfeiriad, cysylltwch â’r Adran Cyfraddau Busnes ar unwaith, gan roi 

cymaint o wybodaeth â phosibl, e.e. dyddiad ymadael, eich cyfeiriad newydd, enw llawn y person 

(neu'r cwmni) sydd wedi prynu eich eiddo blaenorol. 

 

CYMORTH TRETH I ELUSENNAU A CHLYBIAU NEU FUDIADAU NAD YDYNT YN GWNEUD ELW 

I gael rhagor o wybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch â’r Adran Cyfraddau Busnes 

http://www.voa.gov.uk/

