Eithriad i Dreth y Cyngor (Dosbarth X)/ Gostyngiad i Bobl sy'n
Gadael Gofal
O 1 Ebrill 2019, bydd pobl sy’n gadael gofal wedi eu heithrio rhag talu Treth y
Cyngor. Os yw sawl sy’n gadael gofal yn byw ar ben ei hun, neu os mai dim ond pobl
sy'n gadael gofal sy’n byw yn yr eiddo, bydd Eithriad i Dreth y Cyngor yn berthnasol
hyd at y dyddiad maent yn troi’n 25 oed.
Os yw person sy’n gadael gofal yn byw gydag un neu fwy o oedolion, bydd
gostyngiad o 25% yn berthnasol ar Dreth y Cyngor
I fod yn gymwys am yr eithriad/ gostyngiad hwn, rhaid bodloni’r amodau a ganlyn:



Rhaid i’r sawl sy’n gadael gofal fod yn o leiaf 18 oed ond yn iau na 25
Yn cael ei ystyried yn berson ifanc categori 3 yn ôl diffiniad adran 104 Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
Nid yw bellach yn derbyn gofal gan awdurdod lleol

I ymgeisio, llenwch y ffurflen isod a’i chyflwyno i’r Tîm Treth y Cyngor. Sylwch, efallai
y byddwn yn cysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn Sir Ddinbych, neu
Awdurdod Lleol arall i wirio’r wybodaeth a ddarparwyd gennych.
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Rhif Ffôn symudol:
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A fyddech chi’n hoffi derbyn eich biliau drwy e-bost? : Byddwn
Rhestrwch enwau pob preswylydd yn yr eiddo sy’n 18 oed neu hŷn:Teitl
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Enw cyswllt a rhif yr Awdurdod
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Rhif Yswiriant Gwladol
Caniatâd i gysylltu â’r darparwr gofal:
Rwy’n awdurdodi’r Tîm Treth y Cyngor i gysylltu â’r darparwr gofal yn Sir Ddinbych
neu unrhyw Awdurdod Lleol arall i gadarnhau fy mod yn gymwys i eithriad neu
ostyngiad pobl sy'n gadael gofal.
Llofnodwyd

Dyddiad

Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir Ddinbych yn prosesu data personol ac
am eich hawliau chi, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan https://www.sirddinbych.gov.uk/cy/preswyliwr/cyfreithiol/preifatrwydd.aspx

