Treth Gyngor
Cais i Berson gael ei Ddiystyru at Ddibenion Gostyngiad
Prentisiaid

�19

Newport

CITY COUNCIL
CYNGOR DINAS

Casnewydd

Enw'r Ymgeisydd----------------------------------( Y person sy'n atebol am y Dreth Gyngor )

Cyfeiria�----------Faint o bobl (gan gynnwys chi eich hunan) sy'n 18 oed neu hyn sy'n byw yn y cyfeiriad hwn

Enw'r Person i gael ei Ddiystyru _______________________ _
Enw a Chyfeiriad y Cyflogwr --
- - - - ---- - - - - ------- Cod Post
Manylion y Brentisiaeth

Dyddiad y mae'r Brentisiaeth yn Dechra1�1 --------Dyddiad y mae'r Brentisiaethy ,_______ _
Cyflog £

----------- yr wythnos/mis

Darparwch brawf incwm gan eich cyflogwr gyda'r cais hwn h.y. eich slipiau cyflog am y 4 wythnos ddiwethaf neu os ydych yn cael eich talu'n fisol
Eich slipiau talu am y 2 fis diwethaf)

Datganiad - Rwy'n datgan fod y wybodaeth ar y cais hwn yn gywir ac yn cytuno y gall y Cyngor wneud unrhyw
ymholiadau angenrheidiol i wirio'r wybodaeth. Rwy'n cytuno i roi gwybod i'r Cyngor ar unwaith am unrhyw newid
a all effeithio ar fy hawl i ostyngiad yn y Dreth Gyngor
RHYBUDD - GALL RHOI GWYBODAETH ANWIR ARWAIN AT ERLYNIAD
Llofnod __________ __
_

Dyddiad_______________
_
__ _ _

Dychwelwch y ffurflen hon i: Dreth y Cyngor, Blwch SP 886, Casnewydd, NP20 9LU
(ynghyd a'r dystysgrif drosodd wedi'i llofnodi a'i stampio gan eich cyflogwr)
Os hoffech gymorth ffoniwch: (01633) 656656

DIOGELU DATA - Gall y wybodaeth a roddwch gael ei defnyddio a'i datgelu at ddibenion dan reolaeth y Cyngor fel y disgrifir
yng nghofnod y Gofrestr a gwblhawyd gan y Cofrestrydd Diogelu Data.

DATGANIAD Y CYFLOGWR
Rwy'n tystio bod

(Enw'r prentis) wedi'i gyflogi fel prentis
(Enw'r cyflogwr) ac yn ymgymryd

gyda

a rhaglen o hyfforddiant sy'n arwain at gymhwyster wedi'i achredu gan yr Awdurdod
Cymwysterau a'r Cwricwlwm, Cynulliad Cenedlaethol Cymru neu Gyngor Addysg
Galwedigaethol yr Alban. Dechreuodd y brentisiaeth ar
ac mae'n dod i ben ar.
Llofnod

Dyddiad

Y capasiti y'i Ilofnodwyd

Cadarnhewch a Stamp Swyddogol

