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Gwasanaethau Refeniw 

            Neuadd y Sir 
                             Yr Wyddgrug 

                                       Sir y Fflint CH7 6NA 
              

        Rhif ffôn: (01352) 704848  
             
  

 Rhowch Gyfeirnod y Cyfrif os bydd angen 
              ichi gysylltu â ni:- 

          
          
         

Gallwn drefnu eich bod yn talu llai o Dreth Gyngor os yw'r person sy'n byw gyda chi yn anabl yn barhaol, 
ac os yw'ch cartref wedi'i addasu'n benodol (gweler y rhestr isod)  ar gyfer y person anabl.   . 
 
Bydd angen inni ymweld â’ch cartref i weld a fedrwn roi gostyngiad i chi, a byddwn yn cysylltu â chi i 
drefnu amser cyfleus. Llenwch adrannau A, B ac C mewn INC DU a dychwelwch y ffurflen hon I’r 
cyfeiriad uchod. 
 
Os oes angen cymorth neu gyngor arnoch, mae croeso i chi ymweld ag un o Ganolfannau Sir y Fflint yn 
Cysylltu ym Mwcle, Cei Connah, Treffynnon neu'r Fflint (amseroedd agor wedi'u hysbysebu) 

 
 

 
 
1.         Beth yw enw llawn y person sy'n anabl yn barhaol ac sy'n bwy yn eich cartref?   

 
   

 
2         Eich rhif ffôn (er mwyn inni drefnu amser i ymweld â chi). (   ) 
                               
 

 
 . 
 

 
3.       Oes gan eich cartref unrhyw un o'r nodweddion a ganlyn ? Ticiwch y blwch/blychau priodol. 
 

 Ystafell sy'n cael ei defnyddio'n benodol i ddiwallu anghenion y person anabl yn benodol, 
 ac eithrio ystafell ymolchi, cegin neu doiled  

 
 Ail ystafell ymolchi neu ail gegin ar gyfer y person anabl  

 
 Cadair olwyn i'w defnyddio yn y cartref i ddiwallu anghenion y person anabl. 

 

  
 

 
Mae'r wybodaeth a roddais ar y ffurflen hon yn gywir. Os bydd gennyf hawl i gael Gostyngiad drwy'r 
cynllun Bandio ar gyfer Pobl Anabl, cytunaf i dweud wrth Gyngor Sir y Fflint os bydd y person anabl yn 
symud o'm cartref, neu os bydd yr amgylchiadau'n newid.  
 
Eich llofnod                        Dyddiad: 
Eich enw llawn (Printiwch)         
 

EICH ENW A’CH CYFEIRIAD:  

MANYLION PERSONOL A 

C DATGANIAD 

B NODWEDDION EICH CARTEF 

 

 

 

 

TRETH GYNGOR 
FFURFLEN GAIS AR GYFER GOSTYNGIAD DRWY’R 

CYNLLUN BANDIO AR GYFER POBL ANABL  
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Hoffech chi dderbyn bil y dreth gyngor drwy e-bost?   Hoffwn*     Na hoffwn 
 
*Cyfeiriad e-bost:  
 
 
Diogelu Data 
Cytunaf y gall y Cyngor gadw neu brosesu unrhyw wybodaeth bersonol a ddarparaf at ddibenion a welir yn 
rhybudd cyfredol y Cyngor i’r Comisiynydd Gwybodaeth ac yn unol â darpariaethau Deddf Diogelu Data 
1998.  Cytunaf hefyd y gall y Cyngor rannu unrhyw wybodaeth bersonol a ddarparaf â thrydydd parti yn ôl 
yr angen er mwyn gwirio’r wybodaeth, atal neu ganfod trosedd a/neu er mwyn cyflawni unrhyw 
swyddogaeth statudol neu weinyddol neu fel sy’n ofynnol gan y gyfraith. 
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