
Ffurflen Hawlio Gostyngiad y Dreth Gyngor i Bobl sy'n Hawlio Credyd Cynhwysol

Adain Budd‐daliadau Tai,  Ty Elwyn, Llanelli SA15 3AP  |  Rhif Ffôn: 01554 742100  |  benefitadmin@sirgar.gov.uk   
Gofynnir ichi wirio bod y manylion isod yn gywir a sicrhau eich bod yn llenwi unrhyw wybodaeth sydd ar goll neu'n anghywir
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Dyddiad cyflwyno:  
I'w dychwelyd erbyn: 
Cyfeirnod yr hawliad:

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

Ydw        Nac ydw     

Ydw        Nac ydw   

Ydw        Nac ydw   

Ydw        Nac ydw   

Ydw        Nac ydw   

A ydych yn gyfrifol am unrhyw blant yn y cyfeiriad hwn?         Ydw         Nac ydw      

Unrhyw oedolion eraill yn yr eiddo:

Dyddiad Geni'r PlentynEnw'r plentyn

Enw Dyddiad Geni Incwm Rhif Yswiriant Gwladol

A ydych yn cael Budd‐dal 
Plant ar gyfer y plentyn 

hwn? Ydw/Nac ydw

Eich manylion:    
A ydych yn atebol am y Dreth Gyngor yn yr eiddo hwn?        Ydw          Nac ydw     

Ai dyma'r cyfeiriad yr hoffech hawlio Gostyngiadau'r Dreth Gyngor amdano?         Ie         Na    

Ar ba ddyddiad y gwnaethoch symud i'r eiddo hwn? .............................................................................. 

Dyddiad Geni: .....................................................................             Rhif Yswiriant Gwladol: ..................................................................  

Cyfeiriad e‐bost:..................................................................             Rhif ffôn: ......................................................................................... 

Pwy arall sy'n byw yn yr eiddo?    
Eich partner: 

Enw Llawn  (Mr/Mrs/Miss/Ms) : .......................................................................................................................................................................................... 

Dyddiad Geni: .....................................................................             Rhif Yswiriant Gwladol: ......................................................................

Mae’r ffurflen hon gan yn Gymraeg ac yn Saesneg

Enw Llawn (Mr/Mrs/Miss/Ms)  
 
Cyfeiriad:  
 
    
Côd Post:

Bydd angen ichi ddarparu tystiolaeth o incwm unrhyw oedolyn sy'n byw yn yr eiddo

Dyddiad derbyn:



Incwm:    
A ydych chi wedi derbyn dyfarniad Credyd Cynhwysol?          Ydw         Nac ydw     

Os ydych, a fyddech cystal ag anfon manylion llawn am eich dyfarniad Credyd Cynhwysol diweddar atom.  Bydd angen i chi anfon 

hyn trwy'ch cyfnodolyn ar‐lein ac anfon y manylion at benefitadmin@sirgar.gov.uk  

A ydych chi wedi gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ac yn aros am ateb?        Ydw         Nac ydw     

Os ydych, a fyddech cystal â chadarnhau sut ydych yn talu eich costau byw dyddiol gan ddarparu tystiolaeth o hynny.  

Mae’r tabl isod yn dangos y wybodaeth y bydd angen ichi ei darparu 

 

Cyfalaf:    
A yw'r cyfanswm yng nghyfrif banc/cynilion eich aelwyd yn fwy na £6,000?        Ydy         Nac ydy     

Os ydyw, anfonwch brawf o'ch holl gyfrifon banc ar gyfer y ddau fis diwethaf.  

Ôl‐ddyddio:    
Fel arfer bydd Gostyngiad y Dreth Gyngor yn dechrau o'r dyddiad yr ydym yn cael eich ffurflen gais.  
Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau efallai y gallwn ystyried ôl‐ddyddio'ch cais i ddyddiad cynharach ond dim ond am gyfnod o 
hyd at dri mis y gellir gwneud hyn.  Os hoffech i'ch Gostyngiad y Dreth Gyngor ddechrau o ddyddiad cynharach, a fyddech cystal â 
chadarnhau'r dyddiad yr hoffech i'ch cais ddechrau gan nodi’r rhesymau pam na wnaethoch gais bryd hynny.   
 
Hoffwn ôl‐ddyddio fy nghais i .........................................................................      
 
Y rheswm/rhesymau dros beidio â gwneud cais ynghynt: .................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................     

Datganiad:    
Rwy'n datgan bod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn wir ac yn gyflawn hyd eithaf fy ngwybodaeth.Rwy'n deall, os yw'r 
wybodaeth a roddais yn anghywir neu'n anghyflawn, y byddaf yn atebol am unrhyw ad‐daliad o Ostyngiadau’r Dreth Gyngor a 
ordalwyd ac y gallwch gymryd camau yn fy erbyn. Gallai hyn gynnwys achos llys.  Rwy'n gwybod bod yn rhaid i mi roi gwybod i'r Adain 
Budd‐daliadau Tai yn brydlon ac yn ysgrifenedig am unrhyw newidiadau a allai effeithio ar fy hawl i gael Gostyngiadau’r Dreth Gyngor. 
 
 
 
 
Llofnod: ..........................................................................................................................................................   Dyddiad: ................................................... 

 

Dim incwm Dywedwch wrthym sut ydych yn talu eich costau byw dyddiol

Mewn cyflogaeth Slipiau cyflog ‐ Anfonwch eich tri slip cyflog diweddaraf

Hunangyflogedig Cyfrifon hunangyflogedig diweddaraf

Yr hyn y mae angen i chi ei ddarparuPa incwm sydd gennych

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn casglu data personol amdanoch chi gan ddefnyddio’r ffurflen hon er mwyn i ni allu delio â’ch cais am 
Ostyngiadau’r Dreth Gyngor. I gael rhagor o wybodaeth am sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth, ewch i’n gwefan 
www.sirgar.llyw.cymru

Hydref 2021

Hoffwn dderbyn pob gohebiaeth yn:      Cymraeg          English      


