
                                                                                                
 

Treth y Cyngor Disgowntiau 
 
CAIS AM EITHRIAD AT AMCANION DISGOWNT - PERSONAU Y MAE BUDD-DAL 
PLANT YN DALADWY IDDYNT 
 
Darllenwch y nodiau amgaeedig yn ofalus os gwelwch yn dda cyn cwblhau'r 
ffurlem. Ysgrifennwch mewn inc a defnyddiwch LYTHRENNAU BRAS os gwelwch yn dda. 
 
CYFEIRIEB YR ANNEDD:- __________________ 
CYFEIRIAD:- 
_____________________________________________________________________ 
 
MANYLION YR ANNEDD: 
 
NODWCH NIFER Y RHAI SY’N 18 OED A THROSODD SY’N BYW YN EICH ANNEDD 
HEBLAW CHI:- 
_______________________________________________ ________________ 
 
MANYLION YNGLYN A’R PERSON(AU) Y MAE BUDD-DAL PLANT YN DALADWY IDDO / 
IDDI 
 
Cyfenw    Enwau Cyntaf   Dyddiad Geni    Rhif Iwfans Adran             Dyddiad y daw’r    
                        Nawddd Cymdedithasol         budd-dal plant i ben 
 
_______  ____________  ___________   ___________________         _______________ 
 
_______  ____________  ___________   ___________________         _______________ 
 
 

******* OS GWELWCH YN DDA, ANFONWCH GOPI O'CH HYSBYSIAD DYFARNIAD 
DIWEDDARAF ****** 

 
DATGANIAD 
 
Yr wyf yn datgan fod y manilion a ddarparwyd gennyf yr wir ac yn gywir hyd eithaf fy 
ngwybodaeth a’m cred. Yr wyf yn ymgymryd I hysbysu’r Pennaeth Gwasanaethau Refeniw 
cyn gynted bo’r budd-dal plant a delir i’r personau a enwir uchod yn dod i ben. 
 
ARWYDDWYD _____________________________ 
 
ENW (LLYTHRENNAU BRAS) _____________________________ 
 
DYDDIAD _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                
 
 
 
 
 
 
CAIS AM EITHRIAD PERSONAL AT AMCANION DISGOWNT - PERSONAU Y MAE 
BUDD-DAL PLANT YN DALADWY IDDYNT 
 
NODIADAU YCHWANEGOL 
 
Caiff person, dros 18 oed, y mae bud-dal plant yn daladwy iddo/iddi, ei h/eithrio at bwrpas 
hawlio Disgownt y Dreth Gyngor. Mewn geiriau eraill, ni chyfrifir ef/hi fel aelod o'r cartref. 
 
Os, ar ol hepgor yr oedolion gaiff eu heithrio o'r cyfanswm o oedolion yn y cartref, fod y rhif 
sydd weddill yn llai na dau, rhoddir disgownt. 
 
Caiff person ei h/eithrio at amcanion disgownt os yw ef neu hi:- 
 

 wedi cyrraedd 18 oed; ond 
 

 ei fod/bod yn berson y mae gan berson arall hawl i dderbyn budd-dal 
plant o'i herwydd, neu a fyddai ganddo/ganddi hawl oni bai am 
baragraff 1 (c) o Atodlen 9 i Ddeddf Cyfraniadau Nawdd Cymdeithasol 
a Budd-daliadau 1992. 

 
RHAI SY’N 18/19 BLWYDD OED - Diystyrir y rhai y derbynnir budd-dal plant drostynt hyd 
nes y daw’r budd-dal I ben. Diystyrir y rhai sy’n gadael ysgol rhwng diwedd eu cwrs 
ysgol a 1 Tachwedd ar yr amod na adawsant y cwrs cyn 30 Ebrill. Bydd y rhai sydd yn 
18/19 blwydd oed a heb gyrraedd eu penblwydd yn ugain ac sydd yn dilyn cwrs 
cydnabyddedig (a ddiffinir fel cwrs addysgol nad yw’n gwrs Addysg Uwch ac sydd yn 
parhau am o leiaf 3 mis ac ynddo o leiaf 12 awr o astudio rhwng 8.00 a.m. A 5.30 p.m.) 
Yn cael eu diystyru. 
 
Mae'n rhaid i chi hysbysu'r Pennaeth Gwasanaethau Refeniw fewn 21 niwrnod i'r Budd-dal 
Plant ddod i ben, parthed y person dan sylw. 
Gellir eithrio'r unigolyn am gyfnod byr ar ol gadael ysgol ac os ye ef neu hi yn dod 
yn fyfyriwr llawn-amser. Gellir cael manylion pellach oddi wrth y Cyfarwyddwr Cyllid, 
Ty Russell, Ffordd Churton, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 3DP. 


