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Mae’r diagram isod yn amlinellu’r amserlen ar gyfer adrodd ar drafodiadau sy’n destun 
Treth Trafodiadau Tir (TTT) i Awdurdod Cyllid Cymru (ACC); a’r effaith a gaiff hyn ar amseriad 
ystadegau swyddogol. 

Mae’r tri bar isod yn cynrychioli enghreifftiau o drafodiadau, pob un gyda dyddiadau  
gwahanol ar gyfer dod i rym. Mae’r bar cyntaf yn dangos lle mae dyddiad dod i rym y trafodiad 
( y dyddiad cwblhau, fel arfer) yn ddiwrnod 1 o fis 1, yn yr ail far y diwrnod dod i rym yw 
diwrnod 15 o fis 1, ac yn y trydydd bar, diwrnod 28 o fis 1.

Mae’r diagram yn tynnu sylw efallai na fydd trafodiadau sy’n digwydd yn ddiweddarach yn  
y mis yn cael eu cynnwys yn yr amcangyfrifon cyntaf ar gyfer mis 1, oherwydd y cyfnod o  
30 diwrnod ar gyfer hysbysu ACC a’r dyddiad terfyn er mwyn galluogi ystadegau amserol.

Amseru Ystadegau Swyddogol ar gyfer Treth Trafodiadau Tir
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Am amrywiaeth o rhesymau, gellir gwneud diwygiadau 
sawl blwyddyn ar ôl y dyddiad daeth y trafodiad i rym.

Am amrywiaeth o rhesymau, gellir gwneud diwygiadau 
sawl blwyddyn ar ôl y dyddiad daeth y trafodiad i rym.

Am amrywiaeth o rhesymau, gellir gwneud diwygiadau 
sawl blwyddyn ar ôl y dyddiad daeth y trafodiad i rym.

Amseroedd cyhoeddi

Dyddiad terfyn ar gyfer amcangyfrifon: 3ydd dydd Llun y mis

Cyhoeddir ystadegau misol ar dydd Gwener yn yr un wythnos

Cyhoeddir ystadegau chwarterol ar dydd Iau yn yr wythnos canlynol


