
                                                                                                
 

CAIS AM ANWYBYDDIAD PERSONOL – RHAI SY’N GADAEL 
YSGOL A CHOLEG  
 
Darllenwch y nodiadau atodol yn ofalus cyn llenwi’r ffurflen. Ysgrifennwch mewn inc a defnyddio 
LLYTHRENNAU BRAS.  
 
CYFEIRIAD _____________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  
 
RHIF __________________________ 
 
 
NODWCH ENWAU A DYDDIADAU GENI POB AELOD O’CH AELWYD SY’N 18 OED NEU’N HŶN:-  
 
ENW ____________________________________ DYDDIAD GENI ____________________  

____________________________________         ____________________  
____________________________________        ____________________  
____________________________________        ____________________  

 
MANYLION YR UN/RHAI SY’N GADAEL YSGOL/COLEG  
Enw Ysgol/coleg        Dyddiad diwedd yr ysgoloriaeth  
 
__________________________________________________  _________________________  
 
__________________________________________________  _________________________ 
 
 
DATGANIAD 
 
Rwy’n datgan fod y manylion a ddarparwyd uchod yn wir ac yn gywir cyn belled ag y gwn i. Rwy’n 
ymgymryd i hysbysu Pennaeth y Gwasanaethau Refeniw cyn gynted ag y bydd taliadau budd-dal plant 
yn diweddu o ran y person(au) a enwir uchod.  
 
Llofnod ________________________________________ Dyddiad _____________________  

 

Enw (LLYTHRENNAU BRAS) 

__________________________________________________________ 

Mae rhai sy’n gadael ysgol a choleg yn cynnwys dosbarth C y dosbarthiadau o ‘Bersonau a disgrifiadau eraill’ a 
nodir yn rheoliadau treth cyngor (darpariaethau ychwanegol ar gyfer anwybyddiadau disgownt) 1992. Mae’r 

category hwn yn cynnwys pobl ifanc sy’n 18 neu’n 19 oed sy’n gadael ysgol neu goleg rhwng Mai 1
af 

a Hydref 31
ain 

mewn unrhyw flwyddyn. Caiff pobl sydd dan 20 sy’n gadael ysgol neu sy’n gorffen cwrs mewn coleg addysg bellach 

ar ôl Ebrill 30
ain 

mewn unrhyw flwyddyn, eu hanwybyddu i ddibenion disgownt tan y Tachwedd 1
af 

nesaf.  
 
I ddibenion yr anwybyddiad hwn, mae’r termau ‘cwrs addysg amser llawn’ a ‘cwrs addysg ymgymhwyso’ â’r ystyron 
a nodir yn rhan II atodlen 1 i’r gorchmynion anwybyddiadau disgownt 2. Mewn gwirionedd, mae’r anwybyddiad yn 
rhoi digon o amser i’r rheiny sy’n mynd i mewn i addysg bellach fod wedi cymhwyso ar gyfer statws myfyriwr heb i 
hynny gael unrhyw effaith ar dreth cyngor yn eu cartref. Mae’r ddarpariaeth o bwysigrwydd arbennig i rieni sengl a 
fyddai’n colli disgownt fel arall pan fydd eu plentyn yn cyrraedd 18 oed. 


