
Cwestiynau Cyffredin Cynllun Cymorth Costau Byw 

C. Rwy’n talu fy Nhreth Gyngor drwy Ddebyd Uniongyrchol, a fydd angen i mi wneud cais am y 

taliad £150? 

A. Ni fydd angen i’r rhan fwyaf o gwsmeriaid lenwi’r ffurflen gofrestru a byddant yn derbyn taliad 

awtomatig. Fodd bynnag, mae rhai cwsmeriaid nad oedd taliadau awtomatig yn bosibl ar eu cyfer a 

bydd y rhain yn derbyn ffurflen gofrestru i wneud cais ar-lein. 

C. Nid wyf yn talu fy Nhreth Gyngor drwy ddebyd uniongyrchol. A fydd angen i mi wneud 

cais am y taliad £150? 

A. Bydd. Anfonir llythyr cofrestru atoch gyda chod mynediad unigryw i’ch galluogi i wneud 

eich cais ar-lein. 

C. A oes dyddiad targed ar gyfer gwneud taliadau? 

A. Na. Caiff cynghorau eu hannog i wneud taliadau yn brydlon a chyn gynted ag sy’n rhesymol 

ymarferol ar ôl penderfyniad llwyddiannus. Fodd bynnag, anelwn brosesu cofrestriadau o fewn 30 

diwrnod. 

C. Pam mod i’n medru mynd i wefan Blaenau Gwent - www.blaenau-gwent.gov.uk? 

A. Efallai fod angen i chi newid y porwr gwefan yr ydych yn ei ddefnyddio e.e. Google Chrome. 

C. Pam na chefais neges e-bost i gadarnhau y cafodd fy nghofrestriad ei dderbyn? 

A. Anfonir ymateb awtomedig atoch yn defnyddio’r cyfeiriad e-bost y gwnaethoch ei roi pan 

anfonwch eich ffurflen gofrestru. Edrychwch yn eich ffolderi post sbwriel/spam. 

C. Rwyf yn derbyn gostyngiad (budd-dal) Treth Gyngor – A allaf wneud cais? 

A. Gallwch 

C. A oes prawf modd ar y taliad Costau Byw?  

A. Na. 

C. A allaf wneud cais os wyf yn gweithio? 

A. Gallwch. 

C. Pam mod i’n cael neges camgymeriad wrth wneud cais ar-lein i awgrymu fy mod wedi rhoi 

manylion anghywir? 

A. Rhowch rif eich cyfrif treth gyngor fel y caiff ei ddangos ar eich bil treth gyngor, er enghraifft 

defnyddiwch 400000123459. Peidiwch defnyddio 40000012345 – 9 

A. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi’r cod mynediad yn union fel mae’n ymddangos ar eich llythyr 

cofrestru – er enghraifft 10010911rgyRdP. Bydd hyn yn cynnwys priflythrennau, llythrennau bach a 

rhifau. 

C. A fydd yn rhaid i mi ad-dalu’r £150? 

A. Na fydd. 

http://www.blaenau-gwent.gov.uk/


C.  Nid oes gennyf gyfeiriad e-bost – a allaf ddefnyddio cyfeiriad e-bost rhywun arall rwy’n ei 

adnabod e.e. perthynas neu ffrind? 

A. Gallwch – Cyn belled â bod y person hynny wedi rhoi caniatâd. 

C. Nid oes gen i gyfrif banc – a allaf ddefnyddio cyfrif banc rhywun arall. 

A. Gallwch – Cyn belled â bod y person hynny wedi rhoi caniatâd i chi ei ddefnyddio. 

C. A oes angen i mi ffonio’r Awdurdod Lleol? 

A. Na, gallwch wneud cais ar-lein yn dilyn y cyfarwyddiadau ar eich llythyr cofrestru, ond os oes 

gennych ymholiad gallwch anfon e-bost at info@blaenau-gwent.gov.uk. 

C. A fydd y Cyngor yn cysylltu â fi i gadarnhau fy manylion banc yng nghyswllt y taliad yma o £150 

A. Na, caiff y taliad ei wneud i’r cyfrif banc y gwnaethoch roi’r manylion amdano pan wnaethoch 

gofrestru os yw’n llwyddiannus. 

 

 

 

 


