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Gwasanaethau Refeniw 
 Neuadd y Sir 
 Yr Wyddgrug 
 Sir y Fflint  CH7 6NA 
   
 Ffôn: (01352) 704848 

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

          

           
 

 
Nid yw Prentisiaid na Hyfforddeion Ifanc yn cael eu trin fel preswylwyr at ddibenion y Dreth Gyngor. 
'gostyngiad diystyru’ yw hyn. 
 
Gan ddibynnu ar nifer y preswylwyr eraill yn eich cartref, mae hyn yn golygu bod gennych, o bosibl, hawl 
i gael gostyngiad ar swm y Dreth Gyngor y dylech ei dalu.  
 
Rhaid gofalu nad yw Prentis:- 
 

 gael ei gyflogi at ddibenion dysgu crefft, a rhaid iddo 
 fod yn astudio i ennill cymhwyster NVQ, AC 
  yn cael cyflog neu lwfans, neu gyfuniad o’r ddau, sy’n fwy na £195 yr wythnos 
 

Rhaid i Hyfforddai Ifanc fod:- 
 

 dan 25 oed, AC 
 yn cymryd rhan mewn cynllun hyfforddi a gafodd ei gymeradwyo gan Raglen Hyfforddi Ieuenctid 

y Llywodraeth.  
 

Os wnewch chi lenwi, llofnodi a  dychwelyd y ffurflen hon i'r cyfeiriad uchod, gallwn weld a oes gennych 
hawl i gael gostyngiad.  
 
Llenwch y ffurflen hon mewn INC DU 
 
Os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch i lenwi'r ffurflen, mae croeso ichi gysylltu â ni dros y ffôn, neu 
ewch i'r Dderbynfa yn Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug.   
 
 
 
 
 
1. Rhiwch enwau llawn pawg dros 16 oed sy'n byw acw, gan gynnwys y sawl sy'n Brentis neu'n 

Hyfforddai Ifanc. Rhowch ddyddiad geni'r rheini sy'n 16 neu'n 17 oed  
 

Teitl Enw Cyntaf Cyfenw Dyddiad Geni 

    

    

    

    

    

 

GOSTYNGIAD TRETH GYNGOR I BRENTISIAID 

A HYFFORDDEION IFANC 

EICH ENW A’CH CYFEIRIAD:  

MANYLION Y RHAI SY'N BYW ACW A 

B Y SAWL SY'N BRENTIS NEU'N HYFFORDDAI IFANC  
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2. Rhowch enw llawn a dyddiad geni y sawl sy'n cael ei gyflogi fel Prentis neu Hyfforddai Ifanc 
 

Teitl Enw Cyntaf Cyfenw Dyddiad Geni 

    

 
3. Rhowch enw a chyfeiriad cyflogwr y Prentis neu'r Hyfforddai Ifanc  

4.  

Enw'r Cyflogwr  Cyfeiriad y Cyflogwr Rhif Ffôn y Cyflgowr  

   

 

5. Rhowch fanylion y Cynllun Prentisiaid neu'r Cynllun Hyfforddi:- 
 
  Dyddiad y dechreuodd y cynllun 
 
 
  Dyddiad y mae disgwyl iddo ddod i ben  
 
 
  Cyfanswm Incwm Wythnosol (gan gynnwys lwfansau) 
  (Anfonwch y slip cyflog diwethaf fel tystiolaeth -                  £ 
  byddwn yn anfon y slip gwreiddiol yn ôl atoch)  

 
 
 
 

Mae'r wybodaeth a roddais ar y ffurflen hon yn gywir. Os bydd gennyf hawl i gael gostyngiad 
Prentisiaid /Hyfforddeion Ifanc, cytunaf i ddweud wrth Gyngor Sir y Fflint os bydd y Prentis/Hyfforddai 
Ifanc yn symud o'r eiddo, neu os bydd yr amgylchiadau'n newid.  

 
Eich llofnod                        Dyddiad: 

 
Eich enw llawn (Printiwch)  

 
Eich Rhif ffôn             (                                  )      

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. 
 

C DATGANIAD 

    

http://infonet.flintshire.gov.uk/corporate/infonet/framework.nsf/0/C93D3A49CFA7493B802579C10059EB70/$file/DP%20register%20entry%202012.doc

