
FFURFLEN DATGANIAD STATUDOL 

 

Rwyf i,                                               [enw] 

o                                                        (cyfeiriad) 

yn datgan yn ddifrifol ac yn ddiffuant fel a ganlyn: 

1. Rwy'n dymuno prynu'r breswylfa a adwaenir fel                         (y "breswylfa 

fforddiadwy") ac yn gofyn i Gyngor Sir Caerfyrddin ystyried yr wybodaeth yn 

y Datganiad hwn wrth benderfynu a ydwyf yn gymwys i wneud hynny. 

2. Rwyf wedi byw yn y…………………………………………… ers [dyddiad] ac 

rwyf wedi byw ym mhlwyf                                              ers  

                      

3. Fy ngalwedigaeth yw 

4. Ers                        , fy nghyflogwr yw                                     

                                           [enw] 

5. Bydd fy aelwyd yn cynnwys:- 

a)     [enw]  [oed os yw o dan 21] 

 [perthynas] 

b)     [enw]  [oed os yw o dan 21] 

 [perthynas] 

c)     [enw]  [oed os yw o dan 21] 

 [perthynas] 

d)     [enw]  [oed os yw o dan 21] 

 [perthynas] 

 

e)     [enw]  [oed os yw o dan 21] 



 [perthynas] 

6. Fy/ein (h)incwm aelwyd blynyddol gros yw £       fesul blwyddyn 

7. Rwyf wedi gweld copi o'r Caniatâd Cynllunio a'r Cytundeb Adran 106 mewn 

perthynas â'r datblygiad hwn ac rwyf yn deall y cyfyngiadau ynghylch pwy all 

brynu a meddiannu'r Breswylfa Fforddiadwy rwy'n bwriadu ei phrynu.  Mae'r 

rheswm rwy'n cydymffurfio fel a ganlyn:  

 Byddaf yn cydymffurfio â thelerau'r Caniatâd Cynllunio a'r Cytundeb Adran 

106 sy'n effeithio ar y safle ac fel Perchennog/Perchenogion/Preswylydd y 

Breswylfa Fforddiadwy 

8. Byddwn yn meddiannu'r Breswylfa Fforddiadwy fel fy unig gartref ac nid wyf i 

nac unrhyw aelod arall o'm haelwyd yn berchen ar:- 

8.1 unrhyw fuddiant mewn unrhyw eiddo arall (ac eithrio eiddo a allai fod yn 

destun achosion priodasol); neu 

8.2 unrhyw asedau cyfalaf a fyddai'n fy ngalluogi i brynu preswylfa yn ardal 

Cyngor Sir Caerfyrddin am bris y farchnad agored sy'n addas ar gyfer 

anghenion fy aelwyd 

9. Rwyf wedi paratoi'r datganiad hwn sydd i'w gyflwyno i Gyngor Sir 

Caerfyrddin fel tystiolaeth fy mod i a'm haelwyd yn gymwys i feddiannu'r tŷ 

fforddiadwy a gynigir yn:  

                                       Caniatâd Cynllunio  

[                  ] ar gyfer darparu tai fforddiadwy yn  

[                  ] 

10. Rwy'n gwneud y Datganiad Statudol hwn ar sail materion y mae gennyf 

wybodaeth bersonol yn eu cylch 



11. Rwyf wedi cael gwybod petawn i'n rhoi GWYBODAETH FFUG yn rhan o'r 

Datganiad Statudol hwn ac o ganlyniad cael buddiant mewn tŷ fforddiadwy, y 

byddai hyn yn DROSEDD o gael mantais ariannol drwy dwyll o dan Adran 

16 o Ddeddf Dwyn 1968. 

12. Ac, RWY'N GWNEUD Y DATGANIAD DIFRIFOL HWN YN GYDWYBODOL 

GAN GREDU BOD YR UN PETH YN WIR YN RHINWEDD DEDDF 

DATGANIAD STATUDOL 1835. 

DATGANWYD yn    )   

Yn Sir      ) 

AR Y(R) ...................... DIWRNOD O ………… 20  ) 

Llofnodwyd: 

Ger fy mron i, 

  ___________________________________ Cyfreithiwr / 

Comisiynydd Llwon 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Rwyf i,                                               [enw]

