Y Dreth Gyngor
Cais i Ddiystyru Person ar gyfer Dibenion Gostyngiad Person dan Glo
RHAN A
Enw’r Ymgeisydd (Rhaid bod yn atebol am Dreth Gyngor)_____________________________
Cyfeiriad_________________________________________________________________
Perthynas â’r Person dan Glo__________________________________________________
Sawl person 18 oed a hŷn (gan eich cynnwys chi) sy’n byw yn y cyfeiriad hwn _______________

RHAN B
Enw llawn y person dan glo ___________________________________________________
Cyfeiriad cartref ___________________________________________________________
Enw a Chyfeiriad y lle y’i cedwir dan glo
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Dyddiad geni __________________________Rhif Carchar __________________________
Daeth y rhoddwyd dan glo ________________ Dyddiad Rhyddhau a Ddisgwylir____________

RHAN C
Datganiad – Rwyf yn datgan bod y wybodaeth a roddir yn y cais hwn yn gywir ac rwyf yn cytuno y
gall y Cyngor wneud unrhyw ymholiadau sydd eu hangen i wirio’r wybodaeth. Rwyf yn cytuno i
hysbysu’r Cyngor ar unwaith o unrhyw newidiadau a allai effeithio ar fy hawl at ostyngiad Treth
Gyngor.
RHYBUDD – GALL RHOI GWYBODAETH FFUG ARWAIN AT ERLYNIAD.
Llofnod_____________________________________ Dyddiad _____________________
Dreth y Cyngor, Blwch SP 886, Casnewydd, NP20 9LU.
Os oes angen cymorth arnoch, ffoniwch: (01633) 656656
AT DDEFNYDD SWYDDFA YN UNIG
Cyf____________________________________ Dyddiad Caniatáu/Gwrthod __________________
Llofnod________________________________ Noder ___________________________________
DIOGELU DATA
Gall y wybodaeth a roddwch gael ei defnyddio a’i datgelu at ddibenion a reolir gan y Cyngor fel y’u disgrifir yn y cofnod Cofrestr a luniwyd
gan y Cofrestrydd Diogelu Data.

RHAN A
Enw________________________________Awdurdod Cyhuddo _____________________
Dyddiad Geni_________________________Rhif Carchar ___________________________
Cyfeiriad blaenorol _________________________________________________________
_____________________________________________________Cod Post____________

RHAN B
1. Ydy/Oedd y person hwn yn cael ei gadw yn eich sefydliad chi?
YDY/OEDD neu NAC YDY/NAC OEDD
2. Nodwch cyfanswm y cyfnod neu gyfnodau dan glo ers (

)
(Blynyddoedd, Misoedd, Dyddiau)

3. Ai peidio â thalu’r Dreth Gyngor neu ddirwy sydd/oedd yn gyfrifol am yr holl gyfnod dan glo?
YDY/OEDD neu NAC YDY/NAC OEDD
*Os ie, ewch yn syth i Ran C
4. Dyddiad rhyddhawyd o’r carchar
neu
Dyddiad y disgwylir rhyddhau o’r carchar
ac os yn berthnasol
Y dyddiad cynharaf posibl y caiff y sawl ei enwi uchod ei ryddhau ar barôl
5. Unrhyw wybodaeth arall (rhowch y cyfeiriad newydd os yn hysbys)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

RHAN C
Ffurflen wedi ei chwblhau gan (LLYTHRENNAU BRAS) _______________________________
Sefydliad Gwasanaeth Carchar (LLYTHRENNAU BRAS)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Stamp y Carchar
Dyddiad _________________________________________________________________

