CAIS AM OSTYNGIAD AR GYFER POBL GYDA ANABLEDD
Darllenwch y nodiadau eglurhaol cyn cwblhau'r ffurflen, os gwelwch yn dda. Dylid cwblhau'r ffurflen
mewn inc gan ddefnyddio LLYTHRENNAU BRAS. Efallai y bydd angen cysylltu a chi ynglyn a'r cais
hwn, neu drefnu ymweliad. Byddai'n fuddiol felly petaech yn rhoi eich rhif teliffon.
Rhif Teliffon: __________________________________________
A) Y PERSON ANABL - Enw a chyferiad y person anabl (os yw'n wahanol i'r uchod)
________________________________________________________________________________
NATUR YR ANABLEDD _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
B) SAIL DROS WNEUD CAIS
1) A oes ystafell, ar wahan i ystafell ymolchi, cegin neu doiled a ddefnyddir yn bennaf gan ac sy'n
angenrheidol at anghenion y person anabl?
OES/NAC OES
2) A oes ail ystafell ymolchi neu gegin sy'n angenrheidol at anghenion y person anabl?
OES/NAC OES
3) A oes cadair olwyn yn cael ei defnyddio dan do gan y person anabl?
OES/NAC OES
4) Enw a cyfeiriad eich doctor, therapydd neu gweithiew cymdeithasol: ________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
C) DATGANIAD
Mae'r wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon y gywir ac ymrwymaf i'ch hysbysu ar unwaith os bydd newid
amgylchiadau sy'n golygu nad ydwyf mwyach yn gymwys i dderbyn gostyngiad, parthed y cais hwn.
Arwyddwyd _______________________________ Dyddiedig ________________________

NODIAU I'CH CYNORTHWYO I GWBLHAU'R FFURFLEN GAIS
Gall y person sy'n atebol i dalu'r Treth Cyngor wneud cais am ostyngiad parthed
eiddo lle mae plentyn neu oedolyn anabl yn byw.
Gellir cael gostyngiad os yw un o'r canlynol yn nodwedd o'r breswylfa:1) Ystafell nad yw'n ystafell ymolchi, cegin neu doiled a ddefnyddir yn
bennaf gan ac sy'n angenrheidol ar gyfer cwrdd ag anghenion person anabl.

2) Ystafell ymolchi neu gegin nad yw'n yr unig ystafell ymolchi neu gegin
yn y breswylfa ac sydd yn angenrheidol i gwrdd ag anghenion y person
anabl.
3) Digon o ofod o fewn y breswylfa fel y gall person anabl ddefnyddio cadair
olwyn. Caiff hwn ei gyfrif fel nodwedd os oes angen i'r person anabl
ddefnyddio cadair olwyn dan do.
Mae'n rhaid i o leiaf un o'r nodweddion uchod fod yn bresennol yn y breswylfa ac yn
hanfodol neu o gryn bwysigrwydd i'r person anabl sy'n byw yn y breswylfa.
Lle bo cais yn llwyddiannus, caiff y Treth Cyngor ei ailamcangyfrif gan ddefnyddio
band prisio arall, sef yr un yn union islaw yr un lle cynhwysir y breswylfa ar hyn o
bryd.

