
Cais am wybodaeth
Ardrethu Annomestig

Mae’r Swyddfa Brisio yn un o Asiantaethau Gweithredol Cyllid a Thollau EM

At ddefnydd y 
swyddfa yn unig

Mae’r cais hwn am wybodaeth yn 
hysbysiad a anfonir atoch yn unol â’r 
pwerau a roddir i’r Swyddog Prisio o dan 
baragraff 5(1) o Atodlen 9 i’r Ddeddf. Mae’n 
ofynnol i chi, fel y perchennog neu’r deiliad, 
ddarparu gwybodaeth am yr eiddo (gweler 
paragraff 5(2) o Atodlen 9 i’r Ddeddf). 
Gallech gael eich erlyn os gwnewch 
ddatganiadau ffug.

Pam mae eich gwybodaeth yn 
bwysig
Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn defnyddio’r 
wybodaeth a ddarperir gan bob busnes yng 
Nghymru a Lloegr i osod gwerthoedd ardrethol.

Mae awdurdodau lleol yn defnyddio’r rhain i 
gyfrifo biliau ardrethi.

Sail y gwerth ardrethol yw rhent blynyddol yr 
eiddo pe bai ar gael ar y farchnad agored ar 
ddyddiad prisio penodol.

Mae darparu’r wybodaeth hon yn ein helpu i 
gael y gwerth ardrethol cywir ac yn sicrhau y 
gall eich cyngor lleol gyfrifo cyfraddau busnes 
cywir ar gyfer eich busnesau.

Credaf y bydd y wybodaeth y gwneir cais 
amdani yn fy nghynorthwyo i gynnal y 
swyddogaethau a gyflwynwyd i mi neu 
a osodwyd arnaf gan neu o dan ran III o 
Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 (sy’n 
ymwneud ag ardrethu annomestig), gan 
gynnwys llunio Rhestr Ardrethu newydd 
neu gynnal Rhestr Ardrethu bresennol.

Cyfeiriad:

Rhif Cyfeirnod:

Rhowch y cyfeiriad a’r cyfeirnod yn union fel y dango-
sir ar y ffurflen neu llythyr gwreiddiol. Os oes angen 
gwneud unrhyw gywiriadau i’r cyfeiriad, teipiwch y rhain 
ar wahân yn y blwch cyfeiriad.
Terfyn amser
You must return this form within 56 days from the day you 
receive it. If you do not return this form within 56 days you will be 
liable to a penalty of £100 [see paragraph 5A(1) of Schedule 9 to 
the Local Government Finance Act 1988 (“the Act”)].
 

Sut i gwblhau’r ffurflen hon
Efallai y bydd yn ddefnyddiol cael eich prydles neu eich cytundeb wrth law. 
Ym mhob rhan o’r ffurflen hon:
• ystyr yr eiddo yw’r eiddo a geir yn y panel cyfeiriad uchod neu unrhyw 

eiddo sy’n perthyn i’r dosbarth o eiddo a nodir yn y panel cyfeiriad 
uchod

• pan fo angen dyddiad, dylech nodi’r union ddyddiad os yw’n hysbys i 
chi. Os na wyddoch beth yw’r union ddyddiad, cwblhewch y blychau ar 
gyfer y mis a’r flwyddyn.

 
Os bydd angen mwy o le arnoch ar gyfer unrhyw gwestiwn wrth lenwi’r 
ffurflen argraffedig hon, gallwch barhau ar ddalen arall o bapur. Cofiwch 
sicrhau bod unrhyw ddalennau ychwanegol o bapur addefnyddiwch:

• yn nodi rhif y cwestiwn/cwestiynau perthnasol yn glir
• l wedi eu llofnodi a’u dyddio, ac
l wedi eu hatodi’n gadarn i’r ffurflen hon.

 
Print Bras
Os hoffech fformatau Print Bras, 
ffoniwch neu e-bostiwch gan 
ddefnyddio’r manylion cyswllt 
gyferbyn.

Sut i gyflwyno’r ffurflen hon
 
Arbedwch eich PDF gorffenedig a’i anfon 
fel atodiad e-bost at: 
specialist.rating@voa.gov.uk 
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Rhan A - Cwblhewch y manylion canlynol

Rhan B - Manyldeb y Biblinell

Rhan C - Croesfannau

Rhan D - Manylion Costau

Beth yw llwybr y biblinell?

Pwy yw gweithredwr presennol y biblinell?

Disgrifiwch fanylion rhagofynion y biblinell gan gynnwys hyd, deunydd y biben, amddiffyniad a mynychder y falf a’r
gorsafoedd pwmpio (parhewch ar dudalen 4 os oes angen):

Nodwch nifer a mathau’r croesfannau heol, rheilffordd ac afon (parhewch ar dudalen 4 os oes angen):

Piben noeth – fel y’i cyflenwir gan y cyflenwr

Rhagarweiniadau

Gwaith Dydd

Croesfannau heol, rheilffordd ac afon

Draenio Tir

Lleoliadau Arbennig

Bwrw ymlaen â’r ffensio

Cludo pibau i safle o safle

Trafod pibau a’u clymu ar y safle

Hawliau tramwy – Paratoi ac adfer i’w safle

Cloddio ffos, gwely gronynnog ac ôl-lenwi

Gosod pibau a weldio

Cotiau i blygion ar y safle

Gwneud pibau o hydoedd byrion

Profi pibau ac archwiliadau weldio (pwysedd)

Archwilio’r pibau (goruchwyliwr gwaith ayb.)

Cotiadau amddiffynnol

Cotiadau amddiffynnol arbennig

Beth yw’r deunydd gludir gan y biblinell?

Beth oedd dyddiad yr insiwleiddiad?

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Rhowch fanylion cost y biblinell:

Piben sylfaenol a chotiadau

Adeiladwaith

Costau Arbennig

1

2

3

4

Costau Cyfreithiol

Costau Dylunio a Chontract

Bwrw ymlaen â‘r draenio

Iawndau Coed

Hawddfreintiau/Ffyrdd-freintiau

Iawndal i berchnogion am ddifrod

Ffioedd asiantiaid tir

Rhent storfa bibau

Datganiad Amgylcheddol

Costau cyfreithwyr

Swyddfa Ddylunio

Syrfëwr Meintiau PQS

Llafur Amrywiol

Staff Proffesiynol

Arolwg geoffisegol

Costau Eraill

Tirlunio

Cynheiliaid pibau concrid

Arolwg pridd

Telecom Prydeinig ayb

Bwrw ymlaen â chlirio coed

£

£

£

£

£

£

£
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Rhan E - Cynllun Llwybr

Rhan F - Gwybodaeth Ychwanegol

Atodwch gynllun sy’n dangos llwybr y biblinell ac/neu ddatganiad amgylcheddol

Rhan F - Gwybodaeth Ychwanegol Unrhyw wybodaeth bellach ynghylch y biblinell y teimlwch y dylai ddod i’m sylw 
(parhewch ar dudalen 4 os oes angen):

Rhan G - Datganiad                 CWBLHEWCH YM MHOB ACHOS

Hyd y gwn ac y credaf i mae’r wybodaeth rwyf wedi ei rhoi yn y ffurflen hon ac mewn unrhyw 
atodiadau yn gywir ac yn gyflawn.

Llofnod

Dyddiad

Safle

Fi yw
Rhif ffôn
yn ystod y dydd Cyfeiriad e-bost

Deiliad Perchennog Prydlesai Asiant y Deiliad Asiant y Perchennog Asiant y Prydlesai

Enw mewn
PRIF LYTHRENNAU

Rhan H - Manylion cyswllt

Rhif ffôn
yn ystod y dydd
Cyfeiriad
gohebiaeth

Petaech yn dymuno i ni gysylltu â rhywun arall os oes gennym unrhyw gwestiynau ynghylch y ffurflen hon, a fyddech gystal â 
rhoi eu manylion yma

Cyfeiriad e-bost

Enw mewn
PRIF LYTHRENNAU

Mae’r Swyddfa Brisio yn Asiantaeth Weithredol Cyllid a Thollau EM Sydd yn Rheolwr Data dan Ddeddf Gwarchod Data. Daliwn 
wybodaeth at ddibenion trethi, a swyddogaethau penodol statudol eraill fel y’u pennir gan Y Senedd. Gellid defnyddio’r wybodaeth 
a ddaliwn at unrhyw rai o swyddogaethau Asiantaeth y Swyddfa Brisio.
 
Fe allem gael gwybodaeth amdanoch chi oddi wrth eraill, fel adrannau llywodraethol arall ac asiantaethau ac awdurdodau lleol. Fe 
allem gymharu’r wybodaeth ni’n derbyn oddi wrthynt ac oddi wrthych chi, gyda’r hyn sydd yn eu’n cofnodion yn barod.
 
Fe allem roi gwybodaeth i adrannau llywodraethol arall ac asiantaethau ac awdurdodau lleol, os gwnawn, fe fydd yn unig yn unol 
a’r modd y mae’r gyfraith yn caniatáu i wirio cywirdeb gwybodaeth, atal a datrys troseddau a diogelu cronfeydd cyhoeddus.

Dychwelwch y ffurflen i: Valuation Office Agency, Durham Customer Service Centre, Wycliffe House, 
Green Lane, Durham DH1 3UW neu os yw’n cwblhau’n ddigidol, cadwch y PDF a’i ddychwelyd fel 
atodiad e-bost i specialist.rating@voa.gov.uk

Dydd Mis Blwyddyn
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Gwybodaeth Neu Sylwadau Pellach (os oes rhai)

Rhowch fanylion pellach yma os nad oes digon o le i orffen yr atebion i’r cwestiynau uchod neu os oes angen esboniad neu
eglurhad pellach i unrhyw gwestiynau.

Rhif Cwestiwn: Gwybodaeth/Sylwadau pellach:

Llenwch y datganiad ar dudalen 3 cyn dychwelyd yr hysbysiad hwn ataf.
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