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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.

Swyddog Prisio

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 

mailto:specialist.rating%40voa.gov.uk%20?subject=
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Rhan A - A fyddech gystal â rhoi’r manylion canlynol:

Enw’r deiliad rhwydwaith cyfredol, neu os na chaiff ei
feddiannu, enw’r perchennog:

Deiliad Perchennog os na chaiff ei feddiannu

A yw’r cyfeiriad ddangosir ar flaen y ffurflen yn gywir?

Pryd wnaethoch chi gyntaf feddiannu neu oleuo’r
rhwydwaith?

Os yw’n wahanol i 2, a fyddech gystal â darparu
cyfeiriad llawn eich prif swyddfa, y mae’n ofynnol i
unrhyw ohebiaeth neu hysbysiadau gael eu hanfon:

Dangoswch eich math chi o ddaliadaeth, ticiwch bob
un sy’n gymwys; (eithriwch eitemau gyflenwir i bartïon 
eraill gynhwysir yng nghwestiwn 4b a 4d)

A fyddech gystal â darparu manylion unrhyw geblau,
ffibrau, cwndidau neu is-gwndidau rydych wedi’u gosod
at eich defnydd eich hun, h.y. rhwydwaith hunan
adeiladol
(eithriwch rwydwaith ddarperir gan eraill neu a
ddychwelwyd yng nghwestiwn 8 yn Rhan B)

Rhydd-ddaliad
Hunan adeiladol
Pwrcas Cyfalaf
Cytundeb Anniddymadwy Hawl Defnydd

Daliadaeth trwy brydles

Cytundeb Ffibr Tywyll
Cytundeb Cyfnewid Ffibr
Cytundeb Cwndid neu Is-gwndid

Cytundeb Isadeiledd
Hawl tramwy
Hawddfraint

Tenantiaeth
Trwydded

Arall (a fyddech gystal â nodi)

a) 

a) 

b) 

c)

d)

b) 

c) 

d) 

Beth yw defnydd presennol y rhwydwaith?
(e.e. darparwr cynhwysedd, darparwr ffibr, gweithredwr
y rhwydwaith, cysylltu gwasanaeth, arall neu unrhyw
gyfuniad ayb)

A ydych chi wedi adeiladu’ch rhwydwaith eich hun neu
rannau o’ch rhwydwaith fel perchennog/deiliad?

A ydych wedi goleuo unrhyw rai o’ch ffibrau hunan
adeiladol?

Cyfanswm cilomedrau llwybr y ffibr hunan adeiladol  
a oleuwyd;

Nifer cyfartalog y ffibrau a oleuwyd yn ôl cilomedr y 
Llwybr:

Cyfanswm Cilomedrau’r Llwybr hunan adeiladol:

A ydych chi’n cyflenwi ffibrau dethol, ceblau, cwndidau
neu is-gwndidau i unrhyw bartïon eraill (mae ffibrau
dethol yn cynnwys; cytundebau ffibr tywyll, Cytundebau
Anniddymadwy Hawliau Defnydd, cyfnewidiadau ffibr,
gwerthiannau cyfalaf ayb. Peidiwch â chynnwys
manylion unrhyw gynhwysedd dim ond gytundebau)

A ydych chi’n meddiannu adeiladau neu ystafelloedd
neu loriau dethol fel rhan o’ch rhwydwaith?

A ydych chi’n darparu rhannau dethol o’ch adeiladau,
ystafelloedd neu loriau i unrhyw bartïon eraill?

Os ‘Ydwyf’ a fyddech gystal â darparu manylion
pellach yng Nghwestiwn 7.1

Os ‘Ydwyf’ a fyddech gystal â darparu manylion
pellach yn Rhan C

Os ‘Ydwyf’ a fyddech gystal â darparu manylion
pellach yn 7.2 (eithriwch unrhyw ran rennir ar y cyd, sy’n
cynnwys lle ar gyfer rhesel yn unig neu ran o’r llawr nad
yw’n ddethol mewn ystafell neu lawr a rennir)

Os ‘Nac ydyw’ nodwch y cyfeiriad post llawn isod:

1

2

3

2 a.

4

5

6

Ydyw Nac ydyw

Ydwyf Nac ydwyf

Ydwyf Nac ydwyf

Ydwyf Nac ydwyf

Ydwyf Nac ydwyf

Ydwyf Nac ydwyf

Dydd Mis Blwyddyn
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Rhan A - Parhad

7.1 Manylion y ffibrau, ceblau, cwndidau, ac is-gwndidau ddarperir i bartïon eraill (o Gwestiwn 4b)
Dylai’r adran hon gael ei chwblhau os yw’r deiliad neu’r perchennog enwir yng nghwestiwn 1 wedi gwerthu, gosod neu roddi caniatâd 
neu unrhyw hawl arall neu fuddiant, i unrhyw berson arall (bersonau eraill), ar gyfer defnydd dethol ffibrau, ceblau, cwndidau neu 
isgwndidau. (a fyddech gystal ag eithrio unrhyw ffibrau hunan adeiladol oleuwyd gennych at eich defnydd eich hun). Os oes nifer, a 
fyddech gystal â pharhau ar ddalen o bapur ar wahân neu ar gopi wedi’i ddyblygu o’r dudalen hon a’i atodi i’r ffurflen hon i’w dychwelyd.
a) 

b) b) 

c) c) 

d) d) 

e) e) 

f) f) 

g) g) 

h) h) 

i) i) 

Os mai ‘Ydyw’ yw’r ateb i gwestiwn 4b, a fyddech gystal â nodi cyfanswm nifer y gwerthiannau ar wahân, buddiannau neu hawliau a 
roddwyd a darparwch fanylion isod ar gyfer pob gweithredwr neu ddefnyddiwr y rhoddwyd buddiant neu ddefnydd dethol neu hawl;

Enw: Enw:

Math o gytundeb, hawl neu fuddiant Math o gytundeb, hawl neu fuddiant

Dyddiad y cytundeb, gwerthiant, 
hawl neu fuddiant:

Dyddiad y cytundeb, gwerthiant, 
hawl neu fuddiant:

Tymor mewn blynyddoedd neu nodwch a yw’n
werthiant rhydd-ddaliadol:

Tymor mewn blynyddoedd neu nodwch a yw’n
werthiant rhydd-ddaliadol:

Cychwyn lleoliad Cychwyn lleoliad

Diwedd lleoliad Diwedd lleoliad

Cilomedrau’r llwybr Cilomedrau’r llwybr

Nifer y: ffibrau Nifer y: ffibraucwndidau cwndidau

ceblau ceblauneu is-gwndidau neu is-gwndidau

Lleoliad ffibrau, ceblau, cwndidau neu is-gwndidau (A
fyddech gystal â chwblhau ar gyfer pob adran ar ddarn
papur ar wahân os oes angen)

Lleoliad ffibrau, ceblau, cwndidau neu is-gwndidau (A
fyddech gystal â chwblhau ar gyfer pob adran ar ddarn
papur ar wahân os oes angen)

Manylion taliadau (A fyddech gystal â nodi os mewn
arian cyfredol ar wahân i bunnoedd sterling y DU)

Manylion taliadau (A fyddech gystal â nodi os mewn
arian cyfredol ar wahân i bunnoedd sterling y DU)

Adolygiadau rhent: Amledd Adolygiadau rhent: Amledd

Atgyweiriadau: A fyddech gystal â nodi pwy sy’n
gyfrifol am yr atgyweiriadau:

Atgyweiriadau: A fyddech gystal â nodi pwy sy’n
gyfrifol am yr atgyweiriadau:

A oes taliad ychwanegol am atgyweiriadau? A oes taliad ychwanegol am atgyweiriadau?

Sylfaen: Sylfaen:OMV OMVArall (nodwch) Arall (nodwch)RPI RPI
blynyddoedd blynyddoedd

Taliadau Rhentol Blynyddol: Taliadau Rhentol Blynyddol:

Taliad cyfalaf: Taliad cyfalaf:

Dyddiad y rhent: Dyddiad y rhent:

Dyddiad y taliad: Dyddiad y taliad:

Blynyddoedd Blynyddoedd

Prydles Ffibr Tywyll Prydles Ffibr Tywyll

Gwerthiant Rhydd-ddaliadol Gwerthiant Rhydd-ddaliadol

Cytundeb Cwndid Cytundeb Cwndid
Cytundeb Is-gwndid Cytundeb Is-gwndidCyfnewid Ffibr Cyfnewid Ffibr
Hawl Defnydd Anniddymadwy Hawl Defnydd AnniddymadwyGwerthiant Cyfalaf Gwerthiant Cyfalaf

Arall (a fyddech gystal â nodi) Arall (a fyddech gystal â nodi)

Nodwch y cyfeiriad post llawn cywir isod: Nodwch y cyfeiriad post llawn cywir isod:

Cyfanswm nifer Dim (ewch i gwestiwn 7.2)

Buddiant cyntaf

Gweithredwr neu drydydd parti: (A fyddech gystal â
chwblhau ar gyfer pob gweithredwr neu drydydd parti neu
atodi copi llawn o’r cytundeb)

Gweithredwr neu drydydd parti: (A fyddech gystal â
chwblhau ar gyfer pob gweithredwr neu drydydd parti neu
atodi copi llawn o’r cytundeb)

Manylion y cytundeb, y gwerthiant, yr hawl
neu’r buddiant:

Manylion y cytundeb, y gwerthiant, yr hawl
neu’r buddiant:

Ail fuddiant

£ £

£ £

Oes Nac oes Oes Nac oes

Dydd

Dydd Dydd

Dydd Dydd

DyddMis

Mis Mis

Mis Mis

MisBlwyddyn

Blwyddyn Blwyddyn

Blwyddyn Blwyddyn

Blwyddyn
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Rhan A - Parhad

7.2 Manylion yr adeiladau, neu ran-adeiladau ddarperir i bartïon eraill (o Gwestiwn 4d)
Dylai’r adran hon gael ei chwblhau os yw’r deiliad neu’r perchennog enwir yng nghwestiwn 1 wedi gwerthu, gosod neu roddi
caniatâd neu unrhyw hawl arall neu fuddiant, i unrhyw berson arall(bersonau eraill), ar gyfer defnydd dethol unrhyw le byw, gan 
gynnwys adeiladau, lloriau, ystafelloedd neu gabanau. ( A fyddech gystal ag eithrio unrhyw le byw sy’n cynnwys ystafelloedd yn cael 
eu rhannu neu le rhesel yn unig). Os oes nifer, a fyddech gystal â pharhau ar ddalen o bapur ar wahân neu ar gopi wedi’i ddyblygu 
o’r dudalen hon a’i atodi i’r ffurflen hon i’w dychwelyd.
a) 

b) b) 

d) d) 

e) e) 

f) f) 

g) g) 

c) c) 

h) h) 

i) i) 

Os mai ‘Ydyw’ yw’r ateb i gwestiwn 4d, a fyddech gystal â nodi cyfanswm nifer y lleoliadau ar wahân a darparu 
manylion isod ar gyfer pob gweithredwr neu ddefnyddiwr y rhoddwyd buddiant neu ddefnydd dethol neu hawl;

Enw trydydd parti sy’n meddiannu’r lle byw Enw trydydd parti sy’n meddiannu’r lle byw

Math o le byw, a fyddech gystal â nodi: Math o le byw, a fyddech gystal â nodi:

A fyddech gystal â nodi math o gytundeb a daliadaeth 
y trydydd parti:

A fyddech gystal â nodi math o gytundeb a daliadaeth 
y trydydd parti:

Tymor mewn blynyddoedd neu nodwch a yw’n
werthiant rhydd-ddaliadol:

Tymor mewn blynyddoedd neu nodwch a yw’n
werthiant rhydd-ddaliadol:

Dyddiad y cytundeb, gwerthiant,
hawl neu fuddiant:

Dyddiad y cytundeb, gwerthiant,
hawl neu fuddiant:

Cyfeiriad y lleoliad: Cyfeiriad y lleoliad:

Manylion y taliad (A fyddech gystal â nodi os mewn
arian cyfredol ar wahân i bunnoedd sterling y DU)

Manylion y taliad (A fyddech gystal â nodi os mewn
arian cyfredol ar wahân i bunnoedd sterling y DU)

Adolygiadau rhent: Amledd Adolygiadau rhent: Amledd

Atgyweiriadau: A fyddech gystal â nodi pwy sy’n
gyfrifol am yr atgyweiriadau:

Atgyweiriadau: A fyddech gystal â nodi pwy sy’n
gyfrifol am yr atgyweiriadau:

A oes taliad ychwanegol am atgyweiriadau? A oes taliad ychwanegol am atgyweiriadau?

Sylfaen: Sylfaen:OMV OMV

Arall (nodwch) Arall (nodwch)

RPI RPI
blynyddoedd blynyddoedd

Blynyddoedd Blynyddoedd

Taliadau Rhentol Blynyddol: Taliadau Rhentol Blynyddol:

Taliad cyfalaf: Taliad cyfalaf:

Dyddiad y rhent: Dyddiad y rhent:

Dyddiad y taliad: Dyddiad y taliad:

Adeilad Adeilad

Prydles Prydles

Caban Caban

Trwydded Trwydded

Llawr Llawr

Gwerthiant rhydd-ddaliadol Gwerthiant rhydd-ddaliadol

Ystafell YstafellTir Tir

Nodwch gyfeiriad post llawn cywir y trydydd parti isod: Nodwch gyfeiriad post llawn cywir y trydydd parti isod:

Cyfanswm nifer Dim (ewch i Ran B, cwestiwn 8a)

Arall (a fyddech gystal â nodi) Arall (a fyddech gystal â nodi)

Arall (a fyddech gystal â nodi) Arall (a fyddech gystal â nodi)

Gwerthiant rhydd-ddaliadol Gwerthiant rhydd-ddaliadol

Buddiant cyntaf
Gweithredwr neu drydydd parti: (A fyddech gystal â
chwblhau ar gyfer pob gweithredwr neu drydydd parti neu
atodi copi llawn o’r cytundeb)

Gweithredwr neu drydydd parti: (A fyddech gystal â
chwblhau ar gyfer pob gweithredwr neu drydydd parti neu
atodi copi llawn o’r cytundeb)

Manylion y lle byw Manylion y lle byw

Ail fuddiant

£ £

£ £

Oes OesNac oes Nac oes

Dydd Dydd

Dydd Dydd

Dydd Dydd

Mis Mis

Mis Mis

Mis Mis

Blwyddyn Blwyddyn

Blwyddyn Blwyddyn

Blwyddyn Blwyddyn
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Rhan B

8 Manylion y ffibrau, ceblau, cwndidau,ac is-gwndidau rydych yn eu meddiannu a ffibrau rydych yn eu goleuo fel rhan
o’ch rhwydwaith
Dylai’r adran hon gael ei chwblhau os yw’r deiliad neu’r perchennog enwir yng nghwestiwn 1 yn defnyddio ffibrau, ceblau,
cwndidau neu is-gwndidau neu’n goleuo ffibrau ddarperir gan drydydd partïon eraill ac a ddefnyddir fel rhan o’ch rhwydwaith.
Os oes nifer o gytundebau ar wahân, a fyddech gystal â pharhau ar ddalen o bapur ar wahân neu ar gopi wedi’i ddyblygu o’r
dudalen hon a’i atodi i’r ffurflen hon i’w dychwelyd.

a) 

c) 

b) 

A fyddech gystal â nodi cyfanswm nifer y cytundebau
ar wahân a darparwch fanylion isod ar gyfer pob un:

Math o gytundeb, pwrcas, hawl neu fuddiant

Landlord neu drydydd parti:
(A fyddech gystal â chwblhau ar gyfer pob landlord 
neu drydydd parti)

Manylion y cytundeb

Cyfanswm nifer

Blynyddoedd

Dim (ewch i gwestiwn 9)

Enw:
Nodwch y cyfeiriad post llawn cywir isod

Prydles Ffibr Tywyll Cytundeb Cwndid
Cytundeb Is-gwndid Cyfnewid Ffibr
Cytundeb Anniddymadwy
Hawl Defnydd

Gwerthiant Cyfalaf

Arall (a fyddech gystal â nodi)

d) 

e) 

f) 

Dyddiad y cytundeb, pwrcas, hawl neu fuddiant:

Tymor mewn blynyddoedd

Lleoliad y ffibrau, ceblau, cwndidau neu is-gwndidau
(A fyddech gystal â chwblhau ar gyfer pob adran ar
ddarn papur ar wahân os oes angen)

Cychwyn lleoliad

Diwedd lleoliad

Cilomedrau’r llwybr
Nifer y:

ffibrau

ceblau

cwndidau

neu is-gwndidau

Cyfanswm cilomedrau’r ffibrau

Cilomedrau’r ffibr a oleuwyd

g) Manylion taliadau (A fyddech gystal â nodi os mewn
arian cyfredol ar wahân i bunnoedd sterling y DU)

Taliadau Rhentol Blynyddol:

Taliad cyfalaf:

Dyddiad y rhent:

Dyddiad y taliad:

£

£

h) 

i) 

Adolygiadau rhent:

Amledd

Atgyweiriadau
A fyddech gystal â nodi pwy sy’n gyfrifol am yr
atgyweiriadau:

A oes taliad ychwanegol am atgyweiriadau?

Sylfaen: OMV

Arall (nodwch)

RPI
blynyddoedd

Oes Nac oes

Dydd

Dydd

Mis

Mis

Blwyddyn

Blwyddyn

Dydd Mis Blwyddyn
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Rhan C
9 Manylion yr adeiladau, neu ran-adeiladau rydych chi’n eu meddiannu fel rhan o’ch rhwydwaith

Dylai’r adran hon gael ei chwblhau os yw’r deiliad neu’r perchennog enwir yng nghwestiwn 1 â defnydd dethol o unrhyw le
byw gan gynnwys adeiladau, lloriau neu gabanau fel rhan o’ch rhwydwaith. A fyddech gystal â chynnwys unrhyw le byw sy’n
cynnwys ystafelloedd yn cael eu rhannu neu le ar gyfer rhesel y mae gennych chi lwyr reolaeth drostynt. Os oes nifer, a
fyddech gystal â pharhau ar ddalen o bapur ar wahân neu ar gopi wedi’i ddyblygu o’r dudalen hon a’i atodi i’r ffurflen hon i’w
dychwelyd.
a) 

b) b) 

d) d) 

e) e) 

f) f) 

g) g) 

c) c) 

h) h) 

i) i) 

j) j) 

A fyddech gystal â nodi cyfanswm nifer y lleoliadau ar wahân a darparu manylion isod ar gyfer pob safle

Manylion y lle byw Manylion y lle byw

A fyddech gystal â nodi math o gytundeb a daliadaeth 
y trydydd parti:

A fyddech gystal â nodi math o gytundeb a daliadaeth 
y trydydd parti:

Tymor mewn blynyddoedd neu nodwch a yw’n rhydd-ddaliadol: Tymor mewn blynyddoedd neu nodwch a yw’n rhydd-ddaliadol:

Dyddiad y cytundeb, gwerthiant,
hawl neu fuddiant

Dyddiad y cytundeb, gwerthiant,
hawl neu fuddiant

Math o le byw, a fyddech gystal â nodi: Math o le byw, a fyddech gystal â nodi:

Manylion y taliad (A fyddech gystal â nodi os mewn 
arian cyfredol ar wahân i bunnoedd sterling y DU)

Manylion y taliad (A fyddech gystal â nodi os mewn 
arian cyfredol ar wahân i bunnoedd sterling y DU)

Adolygiadau rhent: Amledd Adolygiadau rhent: Amledd

Atgyweiriadau: A fyddech gystal â nodi pwy sy’n gyfrifol
am yr atgyweiriadau:

Atgyweiriadau: A fyddech gystal â nodi pwy sy’n gyfrifol
am yr atgyweiriadau:

Lle byw a rennir: A ydych chi’n darparu lle byw wedi’i
rannu neu le ar gyfer rhesel i bartïon eraill yn y lleoliad
hwn?

Lle byw a rennir: A ydych chi’n darparu lle byw wedi’i
rannu neu le ar gyfer rhesel i bartïon eraill yn y lleoliad
hwn?

Os ‘Ydwyf’, a fyddech gystal â nodi enw(au) y parti(ïon)
eraill sy’n rhannu’r lle byw hwn

Os ‘Ydwyf’, a fyddech gystal â nodi enw(au) y parti(ïon)
eraill sy’n rhannu’r lle byw hwn

A oes taliad ychwanegol am atgyweiriadau? A oes taliad ychwanegol am atgyweiriadau?

Sylfaen: Sylfaen:OMV OMV

Arall (nodwch) Arall (nodwch)

RPI RPI
blynyddoedd blynyddoedd

Blynyddoedd Blynyddoedd

Taliadau Rhentol Blynyddol: Taliadau Rhentol Blynyddol:

Taliadau cyfalaf: Taliadau cyfalaf:

Dyddiad y rhent: Dyddiad y rhent:

Dyddiad y taliad: Dyddiad y taliad:

Adeilad Adeilad

Prydles Prydles

Caban Caban

Trwydded Trwydded

Llawr Llawr

Gwerthiant rhydd-ddaliadol Gwerthiant rhydd-ddaliadol

Ystafell YstafellTir Tir

Cyfeiriad y lleoliad: Cyfeiriad y lleoliad:

Cyfanswm nifer Dim

Arall (a fyddech gystal â nodi) Arall (a fyddech gystal â nodi)

Arall (a fyddech gystal â nodi) Arall (a fyddech gystal â nodi)

Rhydd-ddaliadol Rhydd-ddaliadol

Lleoliad 1

Lle byw’r rhwydwaith 
(A fyddech gystal â chwblhau ar gyfer pob lleoliad neu
atodi copi llawn o’r cytundeb rhentol os yw’n berthnasol)

Lle byw’r rhwydwaith 
(A fyddech gystal â chwblhau ar gyfer pob lleoliad neu
atodi copi llawn o’r cytundeb rhentol os yw’n berthnasol)

Lleoliad 2

Côd post Côd post

£ £

£ £

Oes Nac oes Oes Nac oes

Ydwyf Nac ydwyf Ydwyf Nac ydwyf

A fyddech gystal â chwblhau’r datganiad ar dudalen 7 cyn i chi ddychwelyd yr Hysbysiad hwn ataf

Dydd

Dydd Dydd

Dydd Dydd

DyddMis

Mis Mis

Mis Mis

MisBlwyddyn

Blwyddyn Blwyddyn

Blwyddyn Blwyddyn

Blwyddyn
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Cwestiwn Rhif: Manylion:

Rhan D - 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 E - 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.

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.

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 bellach neu sylwadau (os oes rhai)

A fyddech gystal â darparu manylion pellach yma os nad oes digon o le i chi gwblhau’r atebion i unrhyw rai o’r cwestiynau
blaenorol neu os oes angen eglurhad neu oleuni pellach ar unrhyw gwestiwn/gwestiynau. Parhewch ar dudalen 8 os oes angen

Cwestiwn Rhif: Manylion:

Llenwch y datganiad ar dudalen 7 cyn dychwelyd yr hysbysiad hwn ataf.
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