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Gwasanaeth Refeniw 
Neuadd y Sir 
Yr Wyddgrug 
Sir y Fflint CH7 6NA 
Rhif ffôn: (01352) 704848 
 
Os oes angen i chi gysylltu â ni, dyfynnwch 
eich 
 
Cyfeirnod Cyfrif 

 
 

Annwyl Syr/Fadam, 
 

O 1 Ebrill 2018, mae pobl sy'n gadael gofal wedi eu heithrio rhag talu Treth y Cyngor.  Os yw 
unigolyn sy’n gadael gofal rŵan yn byw ar eu pen eu hunain neu mewn eiddo lle mae dim ond 
rhai sy'n gadael gofal sy'n byw yno, bydd Eithriad i Dreth y Cyngor yn berthnasol.   
 

Os yw unigolyn sy’n gadael gofal rŵan yn byw gydag oedolyn arall, bydd gostyngiad Treth y 
Cyngor o 25% yn berthnasol.  Os oes mwy nac un oedolyn arall yn byw gydag unigolyn sy'n 
gadael gofal, mae'n dal yn bosibl fod gostyngiad Treth y Cyngor o 25% yn berthnasol yn 
dibynnu ar amgylchiadau'r oedolion eraill yn yr eiddo. 
 

Llenwch y ffurflen hon mewn INC DU a'i dychwelyd i’r cyfeiriad uchod cyn gynted ag y bo 
modd. 
 

Os oes angen unrhyw gymorth neu gyngor arnoch i lenwi’r ffurflen hon, mae croeso i chi 
ymweld ag un o’n Canolfannau Cyswllt ym Mwcle, y Fflint, Cei Connah neu Dreffynnon 
(amserau agor fel yr hysbysebir) 
 
 
 
I fod yn gymwys am ostyngiad / eithriad, rhaid cyflawni’r amodau a ganlyn:- 
 

(a) 18 oed fan lleiaf ond nid yn 25 oed hyd yma 
(b) Wedi derbyn gofal gan awdurdod lleol ar eu pen-blwydd yn 16 oed, neu ar 

unrhyw amser wedi hynny 
(c) ddim bellach yn derbyn gofal gan awdurdod lleol  
 

   
 

 
Rhestrwch isod holl drigolion eich eiddo sy'n 18 oed neu'n hŷn:- 
 

TEITL 
ENWAU CYNTAF (NEU ENWAU 

BEDYDD) 
CYFENW 

   

   

   

   

 
 
 
 

 TRETH Y CYNGOR 

CAIS POBL SY’N GADAEL GOFAL  

EICH ENW A’CH CYFEIRIAD: 

  

 

 

B TRIGOLION 

A SAIL DROS WNEUD CAIS 
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Enw  

Unrhyw enwau eraill rydych yn cael eu 
hadnabod ganddynt 

 

Dyddiad Geni   

Amcan ddyddiadau roeddech yn derbyn 
gofal gan yr awdurdod lleol  

 

Enw’r awdurdod lleol roeddech yn derbyn 
gofal ganddo  

 

 
 
 
 
Caniatâd i gysylltu â’r darparwr gofal: 
 
Rwy’n awdurdodi drwy hyn y Tîm Treth y Cyngor i gysylltu â Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cyngor Sir y Fflint neu’r darparwr gofal mewn Cyngor arall i gadarnhau fy mod yn gymwys i 
gael gostyngiad neu eithriad pobl sy'n gadael gofal. 
 
Llofnodwyd____________________________  Dyddiad__________________________ 
   
 
 
 
Rwy’n datgan bod yr wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn gywir hyd eithaf fy 
ngwybodaeth. 
 
Llofnodwyd___________________________  Dyddiad__________________________ 

A fyddech chi’n hoffi derbyn eich bil treth y cyngor drwy e-bost?        Byddwn*  Na fyddwn  

*Cyfeiriad E-bost:  

ON Rhaid i chi roi gwybod i’r Adain Treth y Cyngor am unrhyw newid i’ch amgylchiadau a allai 
effeithio ar y cais hwn am ostyngiad. 
 
Hysbysiad Preifatrwydd  

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon, ac unrhyw dystiolaeth ategol y 
byddwch yn ei rhoi i asesu eich atebolrwydd Treth y Cyngor. Mae hyn yn ofynnol dan Ddeddf Cyllid Llywodraeth 
Leol 1992 a phob rheoliad perthnasol arall yn gysylltiedig ag asesu Treth y Cyngor.  
Rydym yn cadw eich data drwy gydol y cyfnod rydych yn atebol i dalu Treth y Cyngor ac am gyfnod o 7 mlynedd ar 
ôl i'ch atebolrwydd i dalu Treth y Cyngor ddod i ben.  
Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda gwasanaethau eraill y Cyngor er mwyn sicrhau bod ein 
cofnodion yn gywir ac wedi eu diweddaru, i wella safon y gwasanaethau rydym yn eu cynnig, a chyflawni unrhyw 
un o’n dyletswyddau statudol, gan gynnwys dyletswyddau gorfodi.  
Efallai y bydd Cyngor Sir y Fflint yn cymharu'r wybodaeth rydych wedi'i darparu, neu wybodaeth amdanoch chi y 
mae rhywun arall wedi’i darparu, â gwybodaeth arall sydd gennym. Efallai y byddwn hefyd yn cael gwybodaeth 
amdanoch gan drydydd parti, neu yn rhoi gwybodaeth iddynt er mwyn:  

 sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir  

 atal neu ganfod troseddau  

 asesu neu gasglu unrhyw dreth neu dollau neu unrhyw ardrethiad o natur debyg 

 diogelu arian cyhoeddus.  
 
Os ydych o’r farn bod Cyngor Sir y Fflint wedi cam-ddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch anfon 
cwyn at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ymweld â’u  gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 
123 1113.  
I gael rhagor o wybodaeth am sut y mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol a’ch hawliau, gweler yr 
hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan - http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx  

C MANYLION Y SAWL SY’N GADAEL GOFAL 

E DATGANIAD 

D RHOI CANIATÂD 

  


