Cyngor Sir Ynys Môn
Cynllun Gostyngiadau’r
Dreth Gyngor 2019/20 (a
blynyddoedd dilynnol)

Cynllun Penodedig ar gyfer
Hawlwyr sy’n Bensiynwyr a
phobl nad ydynt yn
Bensiynwyr

Rhagarweiniad
Ers 1 Ebrill 2013, mae Budd-dal y Dreth Gyngor, sef dull o gynorthwyo teuluoedd incwm isel gyda’u
Dreth Gyngor, wedi cael ei ddiddymu. Cafodd ei ddisodli gan Gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor.
Ar 19 Rhagfyr 2012, gwnaed rheoliadau gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno cynllun cenedlaethol ar
gyfer Cymru, sef “Rheoliadau Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig
(Cymru) 2012 Rhif 3144 (C.316)" (Rheoliadau Rhagnodedig) a "Rheoliadau Cynlluniau
Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Cynllun Diofyn) (Cymru) 2012 Rhif 3145 (C.317)” (Rheoliadau
Diofyn). Ar 22 Ionawr 2013, gwnaed rheoliadau diwygiedig pellach gan Lywodraeth Cymru
“Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Rheoliadau Rhagnodedig a Cynllun Diofyn)
(Cymru) (Diwygio) 2013” (Rheoliadau Diwygiedig).
Roedd y Rheoliadau Rhagnodedig yn cynnwys cymal machlud. O ganlyniad i’r cymal yma, roedd y
rheoliadau a nodwyd uchod ond yn berthnasol am y flwyddyn ariannol 2013/14. Dan y cymal yma
roedd yn ofynnol i adolygu’r rheoliadau a dod a rhai newydd ymlaen erbyn 1 Ionawr 2014 gan
Weinidogion Cymru. Petai rheoliadau newydd ddim yn cael eu rhoi ymlaen erbyn y dyddiad yma, ni
fyddai darpariaeth ar gyfer Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor i’w gweithredu yng Nghymru ar
ôl 31 Mawrth 2014.
Ar 26 Tachwedd 2013, cymeradwyodd Cynlluniad Cymru ddwy set o reoliadau newydd :
“Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Cynlluniau Diofyn) (Cymru) 2013”
(Rheoliadau Diofyn) a’r “Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion
Rhagnodedig (Cymru) 2013” (Rheoliadau Rhagnodedig). Mae’r rhain ar gael ar : Rheoliadau Diofyn
http://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2013/3035/contents/made/welsh
Rheoliadau Rhagnodedig
http://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2013/3029/contents/made/welsh
Rheoliadau Diwygiedig
Ar 8 Ionawr 2020, cymeradwyodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru set bellach o reoliadau diwygio, yn
bennaf i uwchraddio’r ffigyrau ariannol yn unol â chynnydd yng nghostau byw ac i roi sylw i nifer o
fân-bwyntiau technegol – “Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Rheoliadau
Rhagnodedig a’r Cynlluniau Diofyn) (Cymru) (Diwygiad) 2020” (Rheoliadau Diwygio). Mae’r rhain
ar gael ar :http://www.legislation.gov.uk/wsi/2020/16/contents/made/welsh
Mae'r rheoliadau hyn, felly yn pennu prif nodweddion y cynllun y dylai pob Cyngor yng Nghymru ei
fabwysiadu. Felly, mae cyfrifoldeb yn parhau ar Gyngor Sir Ynys Môn i fabwysiadu cynllun. Rhaid i
Gyngor Sir Ynys Môn fabwysiadu Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor erbyn 31 Ionawr 2020 ar
gyfer 2020/21 ymlaen.
Bydd Cynllun lleol Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn yn seiliedig ar
Reoliadau Rhagnodedig Llywodraeth Cymru (fel y diwygiwyd). Mae'r Rheoliadau Rhagnodedig hyn
hefyd yn caniatáu i Gyngor Sir Ynys Môn fabwysiadu cynllun sy'n cynnwys amrediad cyfyngedig o
elfennau dewisol i ddarparu cefnogaeth bellach ar gyfer y Dreth Gyngor. Mewn achosion lle mae
Cyngor Sir Ynys Môn wedi mabwysiadu elfennau dewisol ychwanegol, nodir yr elfennau dewisol hyn
yn y ddogfen hon.
Oni fydd Cyngor Sir Ynys Môn yn gwneud cynllun erbyn 31 Ionawr 2020, yna daw’r cynllun diofyn i
rym yn unol â darpariaethau’r Rheoliadau Diofyn. Fodd bynnag, ni fedr Cyngor Sir Ynys Môn
ddefnyddio unrhyw ddisgresiwn oni bai ei fod yn mabwysiadu ei gynllun ei hun dan y Rheoliadau
Rhagnodedig.

Gofynion y Cynllun Lleol ar gyfer Gostyngiadau’r Dreth Gyngor
Cymeradwyodd y Cyngor llawn Cyngor Sir Ynys Môn ei Gynllun Lleol ar gyfer Gostyngiadau’r Dreth
Gyngor ar 11 Rhagfyr 2018 mewn perthynas â’r flwyddyn yn cychwyn ar 1 Ebrill 2019 a
blynyddoedd dilynnol o na chaiff ei newid. Mae'n nodi, yn unol â'r Rheoliadau Rhagnodedig:•
•
•

Categorïau o bobl sydd â hawl neu sydd ddim â hawl i ostyngiad;
Y gostyngiadau y mae pobl ym mhob categori â hawl iddynt;
Gofynion gweithdrefnol y Cynllun:-

1.

Y weithdrefn y dylai person ei dilyn i ymgeisio am ostyngiad dan y cynllun.

2.

Y weithdrefn y dylai person ei dilyn i apelio yn erbyn penderfyniad gan awdurdod o ran hawl
person i ostyngiad dan y cynllun neu swm unrhyw ostyngiad y mae gan y person hawl iddo.

3.

Y weithdrefn y dylai person ei dilyn i gyflwyno cais i awdurdod am ostyngiad dan Adran 13A
(1) (c) Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992. Gweler isod y linc i’r Polisi Dewisol Tuag at y
Dreth Gyngor

http://www.ynysmon.gov.uk/lles-ac-arian/y-dreth-gyngor/lleihewch-eich-bil-drethgyngor/cymorth-dewisol-tuag-at-y-dreth-gyngor?redirect=false

Cynllun Lleol Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer Gostyngiadau’r Dreth Gyngor
Mabwysiadodd Cyngor Sir Ynys Môn ei Gynllun Lleol ar gyfer Gostyngiadau’r Dreth Gyngor yn
seiliedig ar ofynion fel y cânt eu nodi yn Rheoliadau Llywodraeth Cymru sef “Rheoliadau Cynlluniau
Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013 Rhif 3029 (C. 301)
(Rheoliadau Rhagnodedig)” a’r “Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion
Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2020 Rhif 16 (Cy.2) (Rheoliadau Diwygio)”.
Mae'r Rheoliadau Rhagnodedig a’r rheoliad diwygio ar gael ar:http://www.legislation.gov.uk/wsi/2013/3029/contents/made/welsh
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2020/16/contents/made/welsh
I grynhoi:Rhan 1 y Rheoliadau Rhagnodedig:
Mae’n cynnwys darpariaethau rhagarweiniol a diffiniadau o eiriau ac ymadroddion allweddol a
ddefnyddir yn y cynllun hwn.
Rhan 2 y Rheoliadau Rhagnodedig: gofynion y cynllun mewn perthynas ag awdurdodau bilio
yng Nghymru (fel y diwygiwyd gan y Rheoliadau Diwygio)
Beth y mae'n rhaid i'r cynllun a fabwysiedir gan Gyngor Sir Ynys Môn ei gynnwys – categorïau o
bersonau, gostyngiadau a gofynion gweithdrefnol y cynllun.
Rhan 3 y Rheoliadau Rhagnodedig: Categorïau o bersonau sydd â hawl i ostyngiad dan y
cynllun hwn (fel y diwygiwyd gan y Rheoliadau Diwygio)
Pensiynwyr sydd yng Nghategorïau A i B.
Pobl nad ydynt yn bensiynwyr sydd yng Nghategorïau C i D.
Rhan 4 y Rheoliadau Rhagnodedig: Categorïau o bersonau na ddylid eu cynnwys dan y
cynllun hwn (fel y diwygiwyd gan y Rheoliadau Diwygio)
Categorïau o bersonau sydd i gael eu heithrio o'r cynllun hwn, gan gynnwys pobl sy’n cael eu trin fel
rhai nad ydynt yn byw ym Mhrydain Fawr a phobl y mae rheolau mewnfudo’n berthnasol iddynt.
Personau y mae eu cyfalaf yn uwch na £16,000.
Personau sy’n absennol am gyfnod o eiddo.
Personau sy’n fyfyrwyr.
Rhan 5 ac Atodlenni 1 i 5 y Rheoliadau Rhagnodedig: materion y mae'n rhaid eu cynnwys yn
y cynllun hwn yng nghyswllt pensiynwyr (fel y diwygiwyd gan y Rheoliadau Diwygio
Yn Atodlenni 1 i 5, nodir y rheolau sy'n berthnasol i benderfynu ar hawl pensiynwyr i gael gostyngiad
ynghyd â swm y gostyngiad hwnnw dan y cynllun hwn ac uchafswm y Gostyngiad yn y Dreth
Gyngor dan y cynllun hwn. Maent hefyd yn nodi sut y mae incwm a chyfalaf ar gyfer pensiynwyr yn
cael eu trin wrth weithio allan eu hawl am ostyngiad dan y cynllun hwn.

Rhan 5 ac Atodlenni 6 i 10 y Rheoliadau Rhagnodedig: materion y mae'n rhaid eu cynnwys
yn y cynllun hwn mewn perthynas â phobl nad ydynt yn bensiynwyr (fel y diwygiwyd gan y
Rheoliadau Diwygio)
Yn Atodlenni 6 i 10, nodir y rheolau sy'n berthnasol i benderfynu ar gymhwyster pobl nad ydynt yn
bensiynwyr i ostyngiad ynghyd â swm y gostyngiad dan y cynllun hwn ac uchafswm y Gostyngiad yn
y Dreth Gyngor dan y cynllun hwn. Maent hefyd yn nodi sut y bydd incwm a chyfalaf ar gyfer pobl
nad ydynt yn bensiynwyr yn cael eu trin wrth weithio allan eu hawl i ostyngiad dan y cynllun hwn,
gan gynnwys mewn achosion lle mae person nad yw’n bensiynwyr neu ei b/phartner yn cael credyd
cynhwysol.
Atodlen 11 y Rheoliadau Rhagnodedig (fel y diwygiwyd gan y Rheoliadau Diwygio)
Nodi y darpariaethau ar gyfer defnyddio’r cynllun hwn yn achos myfyrwyr.
Rhan 5 ac Atodlenni 12 i 14 y Rheoliadau Rhagnodedig: materion y mae'n rhaid eu cynnwys
yn y cynllun hwn mewn perthynas â phob ymgeisydd h.y. pensiynwr a phobl nad ydynt yn
bensiynwyr (fel y diwygiwyd gan y Rheoliadau Diwygio)
Mae Atodlen 12 yn ymwneud â materion gweithdrefnol y mae'n rhaid eu cynnwys yn y cynllun hwn.
Mae'n disgrifio'r weithdrefn y dylai person ei ddilyn wrth wneud cais am ostyngiad yn y Dreth Gyngor
dan y cynllun hwn. Mae Atodiad 1 y cynllun hwn yn rhoi manylion ynghylch sut y gall person wneud
cais i Gyngor Sir Ynys Môn am ostyngiad yn y Dreth Gyngor.
Mae Atodlen 12 hefyd yn disgrifio sut y gall person apelio yn erbyn penderfyniadau penodol a wneir
gan Gyngor Sir Ynys Môn dan y cynllun hwn.
Gan fod Cyngor Sir Ynys Môn yn defnyddio dulliau cyfathrebu electronig mewn perthynas â
chyflwyno cais a rhoi gostyngiad, ceir yn Atodlen 12 fanylion am faterion y mae'n rhaid eu cynnwys
dan y cynllun hwn.
Mae Atodlenni 13 a 14 yn disgrifio pwy a fedr wneud cais dan y cynllun hwn, dyddiad cyflwyno’r
cais, ôl-ddyddio ceisiadau i bensiynwyr a phobl nad ydynt yn bensiynwyr, diwygio a thynnu
ceisiadau yn ôl a’r dystiolaeth a’r wybodaeth y mae eu hangen gyda'r cais. Mae Atodlenni 13 a 14
hefyd yn nodi’r gofynion dan y cynllun hwn o ran y wybodaeth y mae’n rhaid i Gyngor Sir Ynys Môn
ei ddarparu wrth roi gwybod i’r ymgeisydd am y penderfyniad a'r hyn y mae'n rhaid ei gynnwys yn y
rhybudd o benderfyniad.
Rhan 6 y Rheoliadau Rhagnodedig (fel y diwygiwyd gan y Rheoliadau Diwygio)
Gosod allan y darpariaethau trosiannol fydd yn berthnasol i bobl sy’n derbyn, neu sydd wedi gwneud
cais i dderbyn, gostyngiad o dan y cynlluniau gostyngiadau cyfredol, pan fydd y cynlluniau newydd
yn dod i rym.
Elfennau dewisol y cytunwyd arnynt gan Gyngor Sir Ynys Môn i ddarparu cefnogaeth ar gyfer
y Dreth Cyngor yn ychwanegol at y gofynion statudol a nodwyd yn y Rheoliadau
Rhagnodedig a fabwysiadwyd gan y Cyngor
Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi penderfynu mabwysiadu Cynllun Dewisol Lleol ar gyfer Pensiwn
Anabledd Rhyfel a Phensiynau Gweddwon Rhyfel. Manylir ar hyn yn Atodiad 2 lle nodir yr elfennau
hynny o bensiynau o'r fath a fydd yn cael eu diystyru fel incwm. Mae hwn yn gymorth at y Dreth
Gyngor sy’n ychwanegol at y gefnogaeth sy’n ofynnol yn statudol yn y Rheoliadau Rhagnodedig.
Hwn fydd yr unig ddisgresiwn lleol y bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn ei ddefnyddio dan ei Gynllun
Lleol ar gyfer Gostyngiadau’r Dreth Gyngor.

ATODIAD 1
Manylion am y drefn lle y gall rhywun wneud cais am ostyngiad o dan y cynllun
Rhaid i bob person wneud cais am Ostyngiad Dreth Gyngor, oni bai bod rheoliadau pellach gan
Lywodraeth Cymru yn datgan fel arall. Bydd hon yn ffurflen electronig neu’n ffurflen gais bapur ar
gyfer Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a rhaid ei danfon i un o’r swyddfeydd dynodedig canlynol:A. Gellir gwneud cais electronig fel a ganlyn: i.

Drwy apwyntiad i fynychu i gwblhau'r ffurflen yng Nghyswllt Môn,Swyddfeydd y Cyngor,
Llangefni, LL77 7TW (Ffôn 01248 755869/70/72/73/74/75/76/77/78/79) neu i ymweld â
chleientiaid bregus yn eu cartref i gwblhau'r ffurflen gais (Ffôn 01248 752658/752226);

ii.

Drwy apwyntiad i lenwi'r ffurflen dros y ffôn yn Swyddfeydd Adain Refeniw a Budddaliadau, Swyddogaeth Adnoddau, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, LL77 7TW (Ffôn
01248 752658/752226);

iii.

Drwy apwyntiad i gwblhau'r ffurflen hefo “partneriaid” cymeradwy hefo hyfforddiant priodol.
Y rhai cyfredol yw •
•
•
•

Canolfan JE O'Toole, Sgwâr Trearddur, Caergybi, LL65 1NB (Ffôn 01407 760208);
unrhyw swyddfa Cyngor ar Bopeth sydd ar yr Ynys (Ffôn 01248 722652);
Swyddfa Cymorth Tai, Cyngor Sir Ynys Môn, Sgwâr Trearddur, Caergybi, LL65 1NB
(Ffôn 01407 765912) a Gwasanaethau Cwsmer Tai, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni
(Ffôn 01248 752200); ac
Swyddfeydd Digartref Ynys Môn, Caergybi (Ffôn 01407 765557).

Efallai, yn y flwyddyn, bydd yr Awdurdod yn ychwanegu at y rhestr yma o “bartneriaid“
cymeradwyo hefo hyfforddiant priodol;
iv.

Yn electronig drwy wefan Cyngor Sir Ynys Môn - http://www.ynysmon.gov.uk/lles-acarian/budd-daliadau-a-hawliau-lles/cais-ar-lein-budd-dal-tai-a-cynllun.gostyngiadaur-drethgyngor/ neu safleoedd hunan wasanaeth o fewn :•
•
•

•
•

•

•

Cyswllt Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, LL77 7TW (Ffôn 01248 755869/70/72/
73/74/75/76/77/78/79);
Caffi Stesion y Llan, Yr Hen Stesion, Bridge Street, Llanerchymedd LL71 8EU (Ffôn
01248 470481);
Canolfan Iorwerth Rowlands, Steeple Lane, Biwmares, LL58 8AE (Ffôn 01248
811508);
Llyfrgell Amlwch, Lôn Parys, Amlwch, LL68 9EA (Ffôn 01407 830145);
Llyfrgell Niwbwrch, Neuadd Prichard Jones, Niwbwrch, Llanfairpwllgwyngyll LL61
6SY (Ffôn 01248 440770);
Canolfan JE O'Toole, Sgwâr Trearddur, Caergybi, LL65 1NB (Ffôn 01407 760208);
Canolfan Gymunedol Gwelfor, Ffordd Tudur, Morawelon, Caergybi LL65 2DH (Ffôn
01407 763518);

v.

Dogfen Mewnbwn Awdurdod Lleol yr Adran Gwaith a Phensiynau (LAID) a Gwybodaeth
Cwsmer Awdurdod Lleol (LACI) (i hawlwyr Budd-dal Tai yn unig. NID YW’N
BERTHNASOL I HAWLWYR OEDRAN GWAITH CREDYD CYNHWYSOL);

vi.

Yn electronig ar unrhyw ffurf arall y bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn penderfynu arno yn y
dyfodol.

B. Gellir cyflwyno cais ar bapur drwy’r dulliau canlynol: i. Trwy gyfrwng ffurflenni cais a gymeradwywyd a dderbyniwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn
Swyddogaeth Adnoddau, Adain Refeniw a Budd-daliadau yn ei swyddfeydd dynodedig yn
Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, LL77 7TW neu'r Swyddfa Budd-daliadau, Canolfan J E
O’Toole, Sgŵar Trearddur, Caergybi, LL65 1NB.

ATODIAD 2
CYNLLUN LLEOL - DIYSTYRU PENSIWN RHYFEL
Atodlen 4, Rheoliad 30 - Pensiynwyr
Atodlen 9, Rheoliad 31 – Heb fod yn Bensiynwyr

ELFENNAU UNIGOL

DIYSTYRU INCWM

Pensiwn Anabledd Rhyfel

Ydyw
(£10 statudol, 100% Lleol)

Pensiwn Gweddwon Rhyfel

Ydyw
(£10 statudol, 100% Lleol)

Pensiwn Gweddwon Rhyfel (cyn 1973 - SPAL)

Ydyw
(2020/21) 100% statudol, £ 97.95 yn
amodol ar uwchraddio blynyddol*)

Atodiad Anghyflogadwy

Na

Lwfans ychwanegol ar gyfer Gwraig (a delir gydag Atodiad
Anghyflogadwy)

Na

Lwfans Gweini Cyson

Ydyw (statudol)

Lwfans Annilysrwydd

Na

Lwfans ‘Cysuron’

Na

Lwfans Oed

Na

Lwfans ar gyfer Galwedigaeth o Safon Is

Na

Atodiad Symudedd Pensiynwyr Rhyfel

Ydyw (statudol)

Lwfans Anabledd Difrifol Eithriadol

Ydyw (statudol)

Lwfans Galwedigaethol Anabledd Difrifol

Ydyw (statudol)

Lwfans Plant

Na

* gosodir gan y Lluoedd Morwrol, y Fyddin a’r Awyrlu ac ati, Gorchymyn Pensiwn Gwasanaeth
“Anabledd a Marwolaeth” 2006.

