
Cais am Daliadau Tai 
yn ôl Disgresiwn

Budd-daliadau Tai
Tŷ Elwyn, Llanelli, SA15 3AP
Ffôn: 01554 742100
E-bost: 
budd.daliadau@sirgar.gov.uk

1. Eich Enw Llawn a'ch Cyfeiriad

Enw: 

Cyfeiriad: 

Côd Post: 

AT DDEFNYDD Y SWYDDFA’N UNIG
Dyddiad y daeth y ffurflen hon i law

(stamp))

Rhif yr hawliad:

2.  Manylion Cyswllt
      Trwy ddarparu eich manylion cyswllt yma, mae'n bosibl y bydd o gymorth i ni brosesu eich cais yn 
      gyflymach.

      Rhif ffôn (dydd): Rhif ffôn symudol: 

      Cyfeiriad e-bost: 

Gellir talu Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn dim ond os ydych yn derbyn:

• Budd-dal Tai   
neu

• Credyd Cynhwysol sy'n cynnwys elfen dai i'ch helpu chi â'ch rhent.

A oes angen rhagor o gymorth arnoch i dalu eich rhent?
Mae Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn yn helpu pobl sydd angen cymorth ychwanegol i dalu eu rhent pan nad
yw Budd-daliadau Tai neu Gredyd Cynhwysol yn ddigon i dalu'r swm yn llawn.
Os ydych yn dioddef o galedi ariannol difrifol neu os yw eich tenantiaeth mewn perygl, mae'n bosibl y gall-
wch gael Taliad Tai yn ôl Disgresiwn i'ch helpu chi.
Nid budd-daliadau yw Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn ac ni ellir eu gwarantu.
Os hoffech wneud cais am gymorth ychwanegol, cwblhewch a llofnodwch y ffurflen gais.

A fyddech cystal â dychwelyd y ffurflen i'r:
Adain Budd-daliadau Tai, 3ydd Llawr, Tŷ Elwyn, Llanelli SA15 3AP
Os oes angen unrhyw gymorth arnoch o ran cwblhau'r ffurflen, cysylltwch â ni drwy ffonio 01554 742100
neu drwy e-bostio: Budd.Daliadau@sirgar.gov.uk

Dyddiad Geni: Rhif YG:--

3. Pam rydych chi’n gwneud cais am Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn?
Mae gennyf ormod o ystafelloedd gwely yn fy nghartref.                                                                           Ie Nage 
Mae'r cap ar fudd-daliadau wedi effeithio arnaf i.                                                                                           Ie Nage 
Newidiadau i gyfraddau lwfans tai lleol.                                                                                                            Ie Nage 
Mae angen cymorth ariannol arnaf i er mwyn helpu tuag at gostau symud e.e. bond.                     Ie Nage 
Rwyf mewn dyled â'm rhent.                                                                                                                                 Ie Nage 
Rwyf mewn perygl o gael fy nhroi allan o'm cartref.                                                                                      Ie Nage 
Mae fy amgylchiadau personol yn achosi caledi i mi (rhowch fanylion isod)

Chwefror 2017 GD4209

Mae’r ffurflen hon ar gael yn Saesneg / This form is available in English



4. Eich cartref a'ch rhent
Os ydych yn denant preifat, a ydych wedi gofyn i'ch landlord ynghylch lleihau eich rhent? Ydw Nac Ydw 
Os ydych, rhowch fanylion:-

A oeddech chi'n gallu fforddio'ch rhent pan symudoch chi i mewn?                         Oeddwn Nac oeddwn 
Os nad oeddech, pam wnaethoch chi symud i'r llety hwn?

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai, a wnaethoch chi wirio gyda'r Cyngor faint o Fudd-dal Tai y byddech chi'n ei
dderbyn cyn symud i'ch cartref?                                                                                                                    Do Naddo 
A ydych ar restr aros am lety sy'n fwy addas o ran maint neu sy'n rhatach?                             Ydw Nac ydw 
Os ydych wedi symud i'r cyfeiriad hwn yn ddiweddar, rhowch eich rhesymau dros wneud hyn e.e. ofn trais,
tân, mwy addas:-

A oes gennych chi neu'ch teulu unrhyw broblemau iechyd sy'n effeithio ar ble rydych yn byw, y math o lety
rydych yn byw ynddo neu nifer yr ystafelloedd gwely sydd eu hangen arnoch?                     Oes Nac oes  
Os Oes, rhowch fanylion:-

A yw eich eiddo wedi cael ei newid neu ei addasu mewn unrhyw ffordd ar eich cyfer chi neu aelod o'ch teulu
a hynny yn sgil anabledd?                                                                                                                           Ydy Nac ydy 
Os ydy, nodwch pa newidiadau/addasiadau sydd wedi cael eu gwneud:-

A oes unrhyw resymau penodol pam mae'n rhaid i chi fyw yn y cyfeiriad hwn yn hytrach na symud i lety
rhatach?

A ydych chi wedi'ch cofrestru fel gofalwr maeth?                                                                             Ydw Nac ydw  
Os ydych, rhowch fanylion y plant maeth sy'n byw gyda chi ar hyn o bryd.

Enw'r plentyn sy'n cael ei faethu Dyddiad Geni Bachgen/Merch



4. Eich cartref a'ch rhent - parhad
Beth rydych chi'n bwriadu ei wneud / eisoes wedi'i wneud er mwyn gallu fforddio eich costau tai yn y
dyfodol?

A ydych wedi derbyn Taliad Tai yn ôl Disgresiwn o'r blaen?                                                         Ydw  Nac ydw  
Os ydych, mae'n rhaid ichi ateb y cwestiynau canlynol:-
a) A ydych wedi lleihau eich dyledion heb eu talu?                                                                         Ydw  Nac ydw  
b) A ydych wedi derbyn cyngor ynghylch dyledion neu gyllidebu?                                          Ydw  Nac ydw  
c) A ydych wedi cymryd unrhyw gamau eraill er mwyn gwella eich sefyllfa ers i'ch cais

diwethaf gael ei ganiatáu?                                                                                                                    Ydw Nac ydw  
Os ydych wedi ateb 'Ydw' i unrhyw un o'r cwestiynau uchod, rhowch fanylion.

Plant
Os oes gennych blentyn/plant sydd fel arfer yn byw gyda rhiant arall, atebwch y canlynol:

5. Eich Arian
A ydych chi/eich partner yn derbyn Lwfans Byw i'r Anabl, Taliad Annibyniaeth Bersonol 
neu Lwfans Gweini?                                                                                                                                    Ydw  Nac ydw  

A oes gennych unrhyw gyfrifon Banc, Cymdeithas Adeiladu neu Swyddfa'r Post?                 Oes  Nac oes  

Mae'n rhaid i chi ddarparu dau fis o gyfriflenni ar gyfer pob cyfrif banc/swyddfa'r post neu unrhyw
gynilion neu fuddsoddiadau eraill sydd gennych. Gallai methu â darparu'r cyfriflenni hyn olygu bod eich
cais yn cael ei wrthod.  

A ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol?                                                                                                Ydw Nac ydw  
I bwy y telir yr elfen dai (nodwch bwy):
Fi   Fy Landlord  Fy Nghyfrif Rhent   

Bydd angen ichi ddarparu'r llythyr dyfarnu mwyaf diweddaraf rydych wedi'i gael gan yr Adran Gwaith a
Phensiynau sy'n dangos sut y mae eich hawl i Gredyd Cynhwysol wedi cael ei chyfrifo.

Enw’r plentyn/plant? Nifer y nosweithiau mae'r
plentyn/plant yn aros gyda chi?

Cyfeiriad y mae'r plentyn/plant yn byw
ynddo am weddill yr wythnos?



Eich Treuliau Os oes ôl-ddyledion,
nodwch y swm: 

Swm a dalwyd
(wythnosol)

Swm a dalwyd
(misol)

Rhent/Morgais £ £ £

Y Dreth Gyngor £ £ £

Trethi Dŵr £ £ £

Mesurydd Trydan Rhagdaledig? Oes Nac oes  £ £ £

Mesurydd Nwy Rhagdaledig? Oes Nac oes  £ £ £

Tanwydd arall (rhowch fanylion) £ £ £

Yswiriant (rhowch fanylion) £ £ £

Cadw Tŷ (bwyd, nwyddau ymolchi, glanhau ac ati)) £ £ £

Trwydded Deledu £ £ £

Pecyn Cebl/Teledu 

Pryd mae'r contract yn dod i ben?............................................................................

£ £ £

Band Eang/Llinell Tir £ £ £

Ffôn symudol

Pryd mae'r contract yn dod i ben?............................................................................

£ £ £

Dillad £ £ £

Prydau Ysgol £ £ £

Bws Ysgol i Blant £ £ £

Costau Cerbyd (petrol, atgyweiriadau, MOT ac ati) £ £ £

Yswiriant Cerbyd £ £ £

Treth y Cerbyd £ £ £

Treuliau Bws/Teithio eraill £ £ £

Taliadau Banc (tâl misol/llog ac ati) £ £ £

Taliadau Cynhaliaeth Plant £ £ £

Treuliau Eraill (rhowch fanylion) £ £ £

£ £ £

Treuliau eraill - benthyciadau, catalogau,
cardiau credyd, dirwyon llys ac ati

Cyfanswm sy'n
ddyledus

Enw'r Cwmni rydych
mewn dyled iddo

Swm a delir yn
wythnosol

Swm a delir
yn fisol

Dyddiad y mae'r tali-
adau i fod i ddod i ben

£ £ £

£ £ £

£ £ £

£ £ £

£ £ £

£ £ £

Treuliau Eraill - costau sy'n ymwneud ag anabledd
Os oes gennych unrhyw wariant penodol yn sgil eich anabledd neu anabledd rhywun arall ar
eich aelwyd, rhowch fanylion fan hyn.

Swm a delir yn
wythnosol

Swm a delir yn
fisol

£ £

£ £

£ £

£ £

£ £

Darparwch brawf o'ch HOLL dreuliau a restrir ar y dudalen hon (h.y. derbynebau, cyfriflenni banc, llythyrau
gan gasglwyr dyledion, catalogau, llys). Bydd methu â darparu prawf yn achosi oedi gyda'ch cais.



Enw Dyddiad Geni Rhif Yswiriant Gwladol
|     |     |     |     |     |     |     |     

       |     |     |     |     |     |     |     |     

Name Dyddiad Geni Dyn / Menyw

Enw Dyddiad Geni Incwm Wythnosol Cyfraniad Wythnosol a wneir i'r aelwyd

Enw Dyddiad Geni Lletywyr / Is-denantiaid Rhent Wythnosol a Delir

£

£

£

   Plant Dibynnol
Plant Dibynnol yw plant yr ydych yn derbyn budd-dal plant ar eu cyfer

Unigolion nad ydynt yn ddibynyddion 
Pobl dros 16 oed nad oes unrhyw un yn derbyn Budd-dal Plant ar eu cyfer yw Unigolion nad ydynt yn
ddibynyddion.

Lletywyr / Is-denantiaid
Lletywr yw rhywun sy'n talu rhent i chi am lety a phrydau yn eich eiddo ar sail fasnachol. Is-denant yw rhywun
sy'n talu rhent ar sail fasnachol am lety yn eich eiddo ac nad ydych yn darparu prydau iddynt.

A oes angen ystafell wely ychwanegol arnoch ar gyfer plentyn anabl?                                           Oes  Nac oes  
Os atebwch 'Oes', rhowch fanylion. 

Gofalwr dibreswyl 
A oes gennych ystafell wely sbâr sy'n cael ei defnyddio gan rywun yn gyson er mwyn darparu gofal dros nos ar
eich cyfer? Oes Nac oes  
Os 'Oes', rhowch fanylion:

6.  Pwy sy'n byw yn eich cartref - nodwch bawb sy'n byw gyda chi fan hyn.

Eich partner
Mae partner yn golygu rhywun o wahanol ryw neu rywun o'r un rhyw:
• yr ydych yn briod â nhw neu mewn partneriaeth sifil â nhw
• sy'n byw gyda chi fel petaech yn briod neu mewn partneriaeth sifil



7. Eich manylion rhent

Dylech gwblhau'r adran hon os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol yn unig.
Os ydych yn Denant Preifat bydd angen ichi ddarparu copi o'ch cytundeb tenantiaeth neu ofyn i'ch landlord
gwblhau ffurflen RA2.

Faint yw eich rhent gros?                                                         

A yw eich rhent yn cynnwys unrhyw daliadau am wasanaethau?    Ydy Nac ydy  

Os 'Ydy', faint?                                                                              

Pa mor aml y mae'n rhaid ichi dalu eich rhent:
Bob dydd Bob wythnos  Bob pythefnos Bob 4 wythnos  Bob mis 

Arall Os 'Arall', pa mor aml?   

Dyddiad y dechreuodd eich tenantiaeth?                          

Pa fath o denantiaeth sydd gennych, er enghraifft, byrddaliad?   

Beth yw hyd y denantiaeth?                                                   

A oes gennych gytundeb tenantiaeth ysgrifenedig?     Oes Nac oes  

A ydych yn gyd-denant?                                                          Ydw Nac ydw   

Os 'Ydw', nodwch:

Faint yw'r rhent ar gyfer yr eiddo cyfan?                             

Sawl cyd-denant sy'n atebol am dalu'r rhent?                  

Enwau'r cyd-denantiaid eraill:                                                

£

£

8. Taliadau
Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai ac yn cael caniatâd i dderbyn Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn, byddant yn cael
eu talu yn yr un ffordd â'ch Budd-dal Tai.

Os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol ac yn cael caniatâd i dderbyn Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn, gallwn ni
wneud taliadau i chi, eich landlord neu'ch asiant neu i'ch cyfrif rhent (tenantiaid y cyngor yn unig).

A fyddech cystal â chadarnhau sut yr hoffech gael eich talu (ticiwch)

Yn uniongyrchol i'm cyfrif rhent (tenantiaid y cyngor yn unig)   

Trwy siec i'm landlord / asiant                                                                

Amlder y Taliadau (ar ffurf ôl-daliadau)      Bob wythnos   Bob pythefnos   Bob pedair wythnos   

Yn uniongyrchol i'm cyfrif banc /cymdeithas adeiladu                   

Yn uniongyrchol i gyfrif banc neu gymdeithas                                  
adeiladu fy landlord /asiant

bydd angen hefyd i'ch landlord / asiant
gwblhau'r ffurflen ar dudalen 8

bydd angen ichi hefyd gwblhau'r ffurflen ar
dudalen 8 



9. Gwybodaeth Ychwanegol
Defnyddiwch y bwlch isod i roi rhagor o fanylion i gefnogi eich cais
(e.e. rhesymau pam mae rhai o'ch treuliau yn uwch na'r cyfartaledd).

10. Datganiad
Darllenwch y Datganiad isod a llofnodwch eich ffurflen gais.
Rwy'n cadarnhau bod y wybodaeth rwyf wedi'i rhoi yn y datganiad hwn yn wir. Rwy'n deall:
• Os byddaf yn methu ag ateb yr holl gwestiynau ar y ffurflen hon neu'n methu â darparu unrhyw

wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani, mae'n bosibl y bydd fy nghais yn cael ei wrthod.
• Os byddaf yn rhoi gwybodaeth sy'n anghywir neu'n methu â rhoi gwybod yn syth i Adain Budd-daliadau

Tai, Cyngor Sir Caerfyrddin, am unrhyw newidiadau o ran amgylchiadau a allai effeithio ar fy Nhaliad Tai yn
ôl Disgresiwn, neu unrhyw Fudd-dal Tai rwy'n ei dderbyn, trwy'r cyfeiriad ar y ffurflen hon, mae'n bosibl y
caf fy erlyn.

• Bydd yn rhaid i mi ad-dalu unrhyw Daliad Tai yn ôl Disgresiwn nad oes hawl gennyf ei dderbyn.
• Rwy'n caniatáu i'r Cyngor wirio, croeswirio a gwneud unrhyw ymholiadau angenrheidiol ynghylch y

wybodaeth rwyf wedi'i darparu ar y ffurflen hon gyda chyrff llywodraeth leol neu ganolog neu
asiantaethau budd-daliadau. 

• Rwy'n awdurdodi'r Adain Budd-daliadau i roi fy manylion i Ymgynghorydd Dewisiadau Tai y Cyngor
ac/neu'r Swyddog Cyllidebu Personol am unrhyw gyngor ariannol ychwanegol os bernir bod hynny'n
briodol.

Eich Llofnod: Dyddiad: 

Mae'n bosibl y bydd angen i ni gysylltu â chi am ragor o wybodaeth a byddwn yn delio â'ch cais cyn gynted ag
y gallwn. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ynghylch y defnydd o'ch gwybodaeth bersonol, gallwch
gysylltu â ni drwy ffonio 01554 742100.

Os bydd eich cais am Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn yn llwyddiannus, am faint yr hoffech chi hawlio'r cymorth
ychwanegol hwn?

O:  Hyd at:  

Os yw'r ffurflen wedi cael ei chwblhau gan rywun arall ar ran y cwsmer, a fyddech cystal â chadarnhau enw a
chyfeiriad y person a gwblhaodd y ffurflen hon a'i berthynas â'r cwsmer.

Enw Cyfeiriad Perthynas



A fyddech cystal â gwneud Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn yn uniongyrchol i'm cyfrif Banc/Cymdeithas Adeiladu
drwy BACS fel y nodir isod.

Sylwch na allwn ni wneud taliadau i gyfrifon cardiau Swyddfa'r Post.

RHOWCH EICH MANYLION ISOD

Enw:                                                             

Cyfeiriad:

                                                                       

Rhif Ffôn Cyswllt:                                     

Enw'r Banc/Cymdeithas Adeiladu:     

Cyfeiriad y Gangen:                                 

Côd Didoli                                                  

Rhif y Cyfrif:                                               

Rhif Rhestr y Gymdeithas Adeiladu:  

Enw'r Cyfrif:                                               
(er enghraifft Mr J Jones)                      

Llofnod:                                                      

Dyddiad:                                                     

COFIWCH OS NA DDARPERIR YR HOLL FANYLION UCHOD, BYDD OEDI O RAN TALIADAU TRWY'R DULL HWN.
BYDD CEISIADAU SYDD HEB EU LLOFNODI YN CAEL EU DYCHWELYD.

CAIS AM I DALIADAU TAI YN ÔL DISGRESIWN GAEL EU TALU I GYFRIF
BANC/CYMDEITHAS ADEILADU DRWY BACS


