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Rhif Hawlio

HBA

Dyddiad Anfon:

AT DDEFNYDD Y SWYDDFA’N UNIG
Stamp Dyddiad Derbyn

Rheswm:

Enw Llawn yr Ymgeisydd (Mr/Mrs/Miss/Ms)

Cyfeiriad

Côd Post

Rhif ffôn: 

Rhif ffôn symudol:

A ydych chi’n: Tenant Cyngor Tenant Preifat

Lletywr/aig Talwr Treth y Cyngor yn unig

Tenant ar y cyd (heblaw gyda chymar)

Talwr Treth Gyngor ar y cyd (heblaw gyda chymar)

Cartref: Gwaith:

Cyferiad e-bost:

Nodiadau ynghylch llenwi’r ffurflen hawlio Budd-dâl Tai a Gostyngiad y Dreth Gyngor.

Gwybodaeth am y ffurflen hon
Os ydych chi’n cael Credyd Cynhwysol bydd angen ichi hawlio Budd-dâl Tai os ydych chi’n byw mewn llety â chymorth
yn unig. Mae’r ffurflen hawlio Budd-dâl Tai a Gostyngiad y Dreth Gyngor wedi cael ei llunio’n arbennig i’w gwneud yn
hawdd i’w llenwi. Mae’n edrych braidd yn hir o bosib, ond mae’n rhaid inni ofyn llawer o gwestiynau er mwyn gwneud
yn siŵr fod pawb sy’n gwneud cais yn cael y budd-dal/gostyngiad cywir.
Ar ddechrau pob rhan mae cwestiwn i’ch helpu i benderfynu a oes angen ichi lenwi’r rhan honno neu beidio.

CAIS AM FUDD-DÂL TAI, LWFANS TAI LLEOL A GOSTYNGIAD Y DRETH GYNGOR

Mae’r ffurflen hon ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. 
This form is availalbe in Welsh and English.

I’w dychwelyd erbyn: 

Swyddog: DG y Cws.

Budd-daliadau Tai

Tŷ Elwyn, Llanelli   SA15 3AP.

Ffôn: (01554) 742100

E-bost: Budd.Daliadau@sirgar.gov.uk

Chwefror 2017
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Llenwi’r ffurflen
Llenwch y ffurflen hon gan ddefnyddio inc du.  Peidiwch â defnyddio pensel.  Os ydych chi’n gwneud camgymeriad,
rhowch linell drwyddo a rhowch yr ateb cywir wrth ei ochr.  Peidiwch â defnyddio hylif neu dâp cywiro. Atebwch y
cwestiynau syml drwy roi tic yn y blwch perthnasol.  Peidiwch â rhoi croes mewn unrhyw flychau.  Os ydych chi’n ateb
cwestiwn â chroes, bydd yn rhaid inni anfon y ffurflen yn ôl atoch a bydd oedi cyn y gallwn ei phrosesu. 

Os oes rhywun yn llenwi’r ffurflen ar eich rhan, mae lle arbennig iddynt lofnodi. Os oes angen help arnoch i lenwi’r
ffurflen, ein rhif ffôn yw 01554 742100. Fel arall, gallwch alw yn un o’r tair Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid sydd
gan y Cyngor.  Mae’r cyfeiriadau wedi eu nodi ar dudalen 32. 

Tystiolaeth
Mae angen inni weld tystiolaeth wreiddiol o rai o’r pethau y byddwch yn eu nodi ar y ffurflen.  Mae angen inni weld
dogfennau gwreiddiol ac nid llungopïau. Mae rhestr wirio yn rhan 15 i’ch helpu.  Os nad ydych chi’n siŵr a oes angen
tystiolaeth wreiddiol arnom ai peidio, da chi cysylltwch â ni.  Fe ddywedwn ni wrthych chi beth sydd angen inni ei
weld.  Ni allwn dalu budd-dâl i chi hyd nes ein bod yn cael gweld y dystiolaeth wreiddiol sydd ei hangen arnom.  Os
nad oes gennych bob darn o’r prawf angenrheidiol, anfonwch y ffurflen atom yn awr ac anfonwch y prawf atom
wedyn.  Os nad ydych chi’n gwneud hynny bydd oedi cyn inni ddelio â’ch cais.  

Sut ydym ni’n casglu gwybodaeth a’i defnyddio
Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth sy’n cael ei nodi ar y ffurflen hon, ac unrhyw dystiolaeth gefnogol y byddwch chi’n
ei hanfon atom, i brosesu eich cais am Fudd-dâl Tai a Gostyngiad y Dreth Gyngor.

Mae’n bosibl y byddwn yn anfon y wybodaeth ymlaen at asiantaethau neu gyrff eraill fel yr Adran Gwaith a
Phensiynau a Chyllid y Wlad, yn unol â’r gyfraith. 

Mae’n bosibl y byddwn ni’n archwilio’r wybodaeth yr ydych chi’n ei darparu neu’r wybodaeth a gawn gan eraill
amdanoch chi, ac yn ei chymharu â darnau eraill o wybodaeth sydd gennym.  Fe allem ni hefyd gael gwybodaeth
amdanoch gan drydydd person, neu fe allem roi gwybodaeth iddynt er mwyn: 

• sicrhau bod y wybodaeth yn gywir;

• atal neu ddarganfod trosedd; a diogelu arian cyhoeddus.

Mae’r trydydd person hwn yn cynnwys adrannau o’r llywodraeth ac awdurdodau lleol. Ni fyddwn yn rhoi gwybodaeth
amdanoch chi i unrhyw un arall.  Ni fyddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch chi at unrhyw
ddiben arall, oni bai fod y gyfraith yn caniatáu inni wneud hynny. 

Defnyddiwch inc du i lenwi’r ffurflen hon.  Mae’n rhaid ichi ateb pob cwestiwn ym mhob adran sy’n berthnasol i’ch
amgylchiadau chi.  Os na fyddwch chi’n gwneud hyn, bydd yn rhaid inni anfon y ffurflen yn ôl atoch a bydd oedi

cyn inni ddelio â’ch cais.

Darllenwch y cyfarwyddyd a’r nodiadau hyn pan fyddwch yn gwneud
cais am Lwfans Tai Lleol. 

Caiff eich budd-dâl ei gyfrif drwy ddefnyddio cyfraddau Lwfans Tai Lleol. Mae’r Gwasanaeth Rhent yn pennu
cyfraddau’n fisol ar gyfer eiddo o wahanol faint, a chaiff y gyfradd sy’n berthnasol i chi ei seilio ar nifer y bobl sy’n
byw gyda chi ac ar oedran y bobl hynny. Y Lwfans Tai Lleol yw’r mwyafswm y gallwch ei dderbyn, a bydd yn lleihau
yn amodol ar eich incwm, eich cynilion, a’ch amgylchiadau.  Mae cyfraddau’r Lwfans Tai Lleol ar gael ymlaen llaw o: 

• Swyddfeydd y Ganolfan Byd Gwaith,  

• Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn Llanelli, Caerfyrddin, a Rhydaman (gweler y dudalen gefn i gael y
cyfeiriadau’n llawn), 

• Gwefan y Cyngor - www.sirgar.gov.uk.

Fel arall, os nad ydych yn siŵr pa gyfradd sy’n berthnasol i chi, gallwch anfon neges e-bost atom:
Budd.Daliadau@sirgar.gov.uk 
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Os nad oes gan eich cymar rif yswiriant
gwladol, neu os nad yw’n gallu dod o hyd
iddo, ticiwch y blwch hwn.

Os nad oes rhif yswiriant gwladol gennych,
neu os na allwch ddod o hyd iddo, ticiwch
y blwch hwn.

Rhan 1 Gwybodaeth amdanoch chi a’ch cymar

Oes gennych chi gymar sy’n byw gyda chi fel arfer? Nac oes

Oes

A ydych chi neu eich cymar wedi
hawlio Budd-dâl Tai neu
Ostyngiad y Dreth Gyngor o’r
blaen?

Cyfenw

Chi Eich cymar

Dyddiad geni

Rhif Yswiriant Gwladol 
Mae’r rhif hwn ar slipiau cyflog neu
mewn llythyrau o’r Adran Gwaith a
Phensiynau. Ni allwn wneud
penderfyniad ynglŷn â’ch cais heb
eich rhif yswiriant gwladol.

Unrhyw gyfenw arall a fu
gennych
Teitl (Mr, Mrs, Ms, ac ati)

Cyfeiriad

Peidiwch â nodi cyfeiriad eich
cymar os yw’n byw gyda chi 

Eich rhif ffôn yn ystod y dydd 

Cyfeiriad E-bost

Dyddiad symud i mewn 

Dyddiad pryd y symudodd eich
cymar i mewn

Gan ba gyngor wnaethoch chi
neu ef/hi hawlio?

Pwy oedd yn hawlio
(Nodwch yr enw)?

Enwau eraill

Côd Post Côd Post

Ystyr cymar yw unigolyn sy’n briod â chi neu’n byw gyda chi
fel pe baech yn briod, gan gynnwys Partneriaethau Sifil.

Os oes gennych gymar, mae’n
rhaid ichi ateb pob cwestiwn
amdano neu amdani ac amdanoch
chi.

Nac ydw Nac ydy
Ydw Pryd oedd hyn? Ydy Pryd oedd hyn?
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Nac ydw Nac ydy
Ydw Ydy

Rhan 1 Gwybodaeth amdanoch chi a’ch cymar - parhad
Beth oedd y cyfeiriad hawlio? Beth oedd y cyfeiriad hawlio?

Côd Post Côd Post

Côd Post Côd Post

Os ydych chi wedi symud tŷ yn y flwyddyn ddiwethaf, nodwch eich cyfeiriad diwethaf isod.

Ydych chi wedi dweud wrth y
cyngor hwnnw eich bod wedi
symud?

Oeddech chi’n berchen ar y tŷ, yn
denant preifat, yn denant cyngor,
yn lletya neu’n denant ar y cyd yn
y cyfeiriad hwn? 

Ydych chi neu eich cymar mewn
ysbyty ar hyn o bryd?

Ydych chi neu eich cymar yn
derbyn Lwfans Byw i’r Anabl neu
Daliad Annibyniaeth Bersonol?

Pryd fyddwch chi’n gadael yr ysbyty 
(os gwyddoch)?

Pryd fyddwch chi’n gadael yr ysbyty 
(os gwyddoch)?

Nac ydw Nac ydy
Ydw YdyPryd cawsoch eich

derbyn i’r ysbyty?
Pryd cawsoch eich
derbyn i’r ysbyty?

Nac ydw Nac ydy
Ydw Ydy

Ydych chi neu eich cymar yn
derbyn Taliad Annibyniaeth y
Lluoedd Arfog?

Nac ydw Nac ydy
Ydw Ydy

O ba wlad ydych chi’n dod?

Pryd oedd y tro diwethaf
ichi gyrraedd y DU?
Ystyr y DU yw Cymru, Lloegr,
Gogledd Iwerddon a’r Alban

Ydych chi neu eich cymar
wedi bod yn byw yn y DU
am lai na 3 mis? (Mae hyn
yn cynnwys gwladolion
Prydeinig sy’n dychwelyd
ar ôl cyfnod o absenoldeb) 

Nac ydw                                           Nac ydw          
Ydw                                                  Ydw                  

Am faint ydych chi’n
bwriadu aros yn y DU? 

£ yr wythnos £ yr wythnos



5

Nac oes Nac oes
Oes Oes

Rhan 1 Gwybodaeth amdanoch chi a’ch cymar - parhad

Ydych chi neu eich cymar yn
derbyn Lwfans Gweini?

Chi Eich cymar

Chi Eich cymar

Oes rhywun yn derbyn Lwfans
Gofal am ofalu amdanoch chi
neu eich partner?

Os ‘oes’, rhowch enw a chyfeiriad yr unigolyn sy’n cael y lwfans hwn

Ydych chi neu eich cymar wedi
hawlio Lwfans Gofal erioed?

Oes gennych chi neu eich cymar
gerbyd gan gynllun symudedd?

Ticiwch ‘Ydw’ neu ‘Ydy’ hyd yn oed os na chawsoch Lwfans Gofal.  Mae’n bosibl na chawsoch y lwfans oherwydd bod
hawl waelodol gennych i Lwfans Gofal ond bod math arall o fudd-dâl nawdd cymdeithasol yn talu’n well.

Byddwn yn cysylltu â chi os oes angen rhagor o wybodaeth arnom.

• Yn brentis/gweithiwr dan
hyfforddiant

Dyddiad dechrau

Dyddiad y daw i ben

Enw’r Sefydliad Hyfforddi

• Yn y ddalfa – ar remand

Dyddiad dedfrydu

• Yn dioddef o nam meddyliol
difrifol

• Ar gofrestr pobl â nam difrifol ar
eu golwg

• Yn dioddef o salwch tymor-hir
neu’n anabl

• Yn fyfyriwr sydd wedi gorffen
cwrs yn ddiweddar ran o’r ffordd
drwy’r flwyddyn academaidd 

–––– / –––– / –––– –––– / –––– / ––––

–––– / –––– / ––––

–––– / –––– / ––––

–––– / –––– / ––––
–––– / –––– / ––––

–––– / –––– / ––––

–––– / –––– / ––––

Nac ydw Nac ydy
Ydw Ydy

Nac ydw Nac ydy
Ydw YdyOs ‘ydw’, nodwch y

dyddiad hawlio
Os ‘ydy’, nodwch y
dyddiad hawlio

Nac oes Nac oes
Oes Oes

Nac ydw Nac ydy
Ydw Ydy

Ticiwch os ydych chi neu eich cymar:

Ydych chi neu eich cymar yn
rhiant maeth cymeradwy?

Oes plant maeth yn byw gyda
chi?

Nac oes Nac oes
Oes Oes
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Rhan 1 Gwybodaeth amdanoch chi a’ch cymar - parhad

Myfyrwyr
Fel rheol, telir Budd-dâl Tai i’r bobl ganlynol yn unig:

Myfyrwyr Rhan-amser – A fyddech gystal â darparu dogfennau’r coleg sy’n nodi nifer yr oriau dysgu dan gyfarwyddyd
yr wythnos.

Myfyriwr neu fyfyrwraig amser llawn yn un o’r categorïau
• yn derbyn Cymhorthdal Incwm/Lwfans Ceisio Gwaith (seiliedig ar incwm)
• ac mewn addysg bellach hyd at a chan gynnwys 21 oed (mewn rhai achosion) 
• person anabl
• pensiynwr/aig**
• rhieni sengl neu barau (y ddau yn fyfyrwyr) sydd â phlentyn neu blant dibynnol
• pâr lle mae un yn fyfyriwr, mae’r un nad yw’n fyfyriwr â’r hawl i hawlio budd-dâl i’r pâr.
*Nodwch na fyddwch o bosibl yn gymwys i gael Gostyngiad y Dreth Gyngor os ydych yn bensiynwr sy’n fyfyriwr oni
bai eich bod yn bodloni un o’r amodau eraill.

Chi Eich cymarA ydych chi neu eich cymar yn
fyfyriwr/wraig?
Os ‘ydw’ neu ‘ydy’ atebwch y
canlynol:

Nac ydw Nac ydy
Ydw Ydy

Os ‘Nac ydw’ a ‘Nac ydy’, ewch i Ran 2
Os ydych chi neu eich cymar yn
fyfyriwr tramor, nodwch y wlad yr
ydych yn ddinesydd ohoni.

A ydych yn derbyn grant? Nac ydw Nac ydy
Ydw Ydy

Os ‘ydw’ neu ‘ydy’, nodwch:

• Gwerth blynyddol y grant

• Gwerth unrhyw weithred
gyfamodi

• Gwerth cyfraniad y rhieni

• Incwm benthyciad myfyriwr

• Lwfans rhieni sy’n dysgu

• Hyd y cwrs

Dyddiad dechrau’r flwyddyn
academaidd

Dyddiad diwedd y flwyddyn
academaidd

Dyddiad dechrau’r cwrs

Dyddiad diwedd y cwrs

Anfonwch dystiolaeth o’r dyfarniad grant, incwm benthyciad myfyriwr, 
cyfamod neu fanylion am unrhyw incwm arall 
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Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Ydy Ydy Ydy

Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Ydy Ydy Ydy

Rhan 2 Gwybodaeth am Blant (cwblhewch hyd yn oed os ydych yn cael cymhorthdal Incwm) 

Mae’n bosibl y medrwch gael mwy o fudd-dâl os oes plant yn byw gyda chi ac os ydynt: 

• dan 16 oed;
• yn 16 neu’n 17 oed ac wedi’u cofrestru ar gwrs gwaith neu hyfforddiant ieuenctid; neu
• Yn 16 - 20 oed ac yn derbyn addysg amser llawn ar gwrs nad yw’n gwrs uwch neu ar gwrs hyfforddiant a

gymeradwywyd. Ystyr ‘cwrs uwch’ yw cwrs safon Uwch neu ‘Higher’. Ystyr hyfforddiant a gymeradwywyd yw
cyrsiau skillbuild, cynlluniau hyfforddeiaeth neu brentisiaethau sylfaen).

Nac oes Ewch i ran 3
Oes

Oes plant yn byw gyda chi?
Os oes mwy na 3 o blant yn byw gyda chi, defnyddiwch ddarn arall
o bapur i ateb yr holl  gwestiynau a nodir ar y dudalen hon. 

Os ydych chi’n defnyddio darn arall o bapur, rhowch dic yn y blwch hwn

Plentyn Cyntaf

Cyfenw

Enwau eraill

Dyddiad geni

Rhyw y plentyn

Perthynas y plentyn i chi

Perthynas y plentyn i’ch cymar 

Cyfeiriad arferol os yw’n wahanol

Rhif Budd-dâl Plant

Pwy sy’n derbyn budd-dâl plant
am y plentyn neu’r plant hyn?
Mae angen prawf arnom.

Nodwch enw neu enwau unrhyw
blant maeth sy’n byw gyda chi.

Ail Blentyn Trydydd Plentyn

Oes Nac oes

£ £ £

£ £ £

Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Ydy Faint Ydy Faint Ydy Faint

Ydy’r plentyn yn cael Lwfans Byw
i’r Anabl?

Ydy’r plentyn ar gofrestr pobl â
nam difrifol ar eu golwg? 

Oes angen ystafell ar wahân ar y
plentyn oherwydd anabledd

Os oes byddwn yn gofyn am ragor o wybodaeth

Oes gan y plentyn fwy na £5000 o
gynilion? Os oes, faint o gynilion
sydd ganddo/ganddi? (Mae angen
tystiolaeth arnom)
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Rhan 2 Gwybodaeth am Blant – parhad

Beth yw enw a rhif cofrestru’r
gwarchodwr?

Beth yw enw a rhif cofrestru’r
gwarchodwr?

Beth yw enw a rhif cofrestru’r
gwarchodwr?

Plentyn Cyntaf Ail Blentyn Trydydd Plentyn

Nac ydw Nac ydw Nac ydw
Ydy Ydy Ydy

Ydych chi’n talu gwarchodwr
plant cofrestredig, meithrinfa,
clwb ar ôl ysgol neu unrhyw
gostau gwarchod plant ar gyfer y
plentyn hwn? 

Enw

Cyfeiriad

Rhif Cofrestru: 

£ £ £

Mae angen tystiolaeth arnom Mae angen tystiolaeth arnom Mae angen tystiolaeth arnom

Faint ydych chi’n talu
bob wythnos?

Faint ydych chi’n talu
bob wythnos?

Faint ydych chi’n talu
bob wythnos?

Mae angen i’ch gwarchodwr plant lenwi’r ffurflen HBD er mwyn cadarnhau’r costau gofal
plant rydych yn eu talu. 

Sylwch, dylech lenwi’r ffurflen hon yn unig os ydych chi neu eich cymar yn cael eich
cyflogi i weithio 16 awr neu ragor yr wythnos
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Rhan 3 Gwybodaeth am bobl eraill sy’n byw gyda chi 
Oes unrhyw oedolion fel arfer yn byw gyda
chi a’ch cymar? 
Ystyr oedolion yw pobl dros 16 oed nad oes
neb yn cael budd-dâl plant ar eu cyfer, e.e.
mab neu ferch sy’n oedolyn, modryb, brawd.

Nac oes
Oes Rhowch fanylion

Nac oes
Oes Rhowch fanylion isod

Rhowch fanylion inni am y bobl sydd fel arfer yn byw gyda chi a’ch cymar.  Os ydych chi eisiau rhoi gwybod am
fwy na 3 o bobl, defnyddiwch ddalen arall o bapur.  Os ydych chi’n defnyddio dalen arall o bapur, ticiwch y blwch
hwn. 

Person Cyntaf Ail Berson Trydydd Person

Cyfenw

Enwau eraill

Dyddiad geni

Beth yw’r berthynas i chi neu eich
cymar 

Rhif Yswiriant Gwladol

Ydy ef neu hi’n cael cymhorthdal
incwm, lwfans ceisio gwaith yn
seiliedig ar incwm, neu lwfans
cyflogaeth a chymorth

Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Ydy Ydy Ydy

Ydy ef neu hi’n cael lwfans gofal Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Ydy Ydy YdyPwy sy’n

cael gofal?
Pwy sy’n
cael gofal?

Pwy sy’n
cael gofal?

Enw

Cyfeiriad

Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Ydy Ydy YdyPa un? Pa un? Pa un?

Ydy ef neu hi’n fyfyriwr amser
llawn, yn nyrs dan hyfforddiant,
yn weithiwr gofal, yn brentis neu
ar gwrs hyfforddi ieuenctid?

Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Ydy Faint? Ydy Faint? Ydy Faint?

Ydy ef neu hi’n talu rhent neu
arian am fwyd a llety i chi neu i’ch
cymar?

Ydy ef neu hi yn y ddalfa ar hyn o
bryd?

Ydy ef neu hi’n dioddef o nam
meddyliol difrifol?

Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Ydy Ydy Ydy

Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Ydy Ydy Ydy

Oes rhywun yn byw gyda chi fel arfer ond
sy’n gwasanaethu gyda’r Lluoedd Arfog ar
hyn o bryd?
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£ £ £

Rhan 3 Gwybodaeth am bobl eraill sy’n byw gyda chi – parhad

Person Cyntaf Ail Berson Trydydd Person

Pryd aeth ef neu hi i’r ddalfa? 

Pryd cafodd ei (d)dedfrydu?

Pryd fydd ef neu hi’n cael ei
r(h)yddhau?

Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Ydy Ydy Ydy

Ydy ef neu hi yn yr ysbyty ar hyn
o bryd?

Pryd cafodd ei (d)derbyn i’r
ysbyty?

Pryd bydd ef neu hi’n gadael yr
ysbyty?

Ydy ef neu hi fel arfer yn gweithio
am 16 awr neu ragor yr wythnos?
(Mae angen inni weld prawf o’i
(h)enillion)

Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Ydy Ydy YdyFaint mae’n

ennill cyn
didyniadau?

Faint mae’n
ennill cyn
didyniadau?

Faint mae’n
ennill cyn
didyniadau?

Oes ganddo/ganddi unrhyw
incwm arall?
e.e. Credyd treth gwaith, credyd
treth plant, budd-dâl plant, llog ar
gynilion.

£ £ £

£ £ £

£ £ £

Nac oes Nac oes Nac oes
Oes Oes Oes

Mae angen inni weld tystiolaeth o’r incwm arall

O ble mae’r incwm yn dod?

Faint yw’r incwm cyn unrhyw
ddidyniadau?

O ble mae’r incwm yn dod?

Faint yw’r incwm cyn unrhyw
ddidyniadau?

O ble mae’r incwm yn dod?

Faint yw’r incwm cyn unrhyw
ddidyniadau?

Nac oes
Oes Nodwch eu henwau

Oes unrhyw rai o’r bobl sydd fel arfer yn byw gyda chi yn
briod â’i gilydd neu’n cyd-fyw fel pe baent yn ŵr a gwraig?

Mae......................................................................................... yn gymar i ...................................................................................

ac mae.................................................................................... yn gymar i  ...................................................................................
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Ydy eich landlord yn gyn-gymar i chi neu’ch cymar presennol? Nac ydy Ydy

Ydych chi’n rhannu’r llety gyda’ch landlord? Nac ydw Ydw

Ydych chi/eich cymar yn berchen ar neu’n rhannol berchen ar yr eiddo? Nac ydw/ydy Ydw/ydy

Rhan 4 Gwybodaeth am eich rhent

Nac ydw Ewch i ran 6
Ydw Atebwch y cwestiwn nesaf

Ydych chi’n talu rhent am eich
cartref? 
Ticiwch ‘Ydw’ pe byddech chi’n
talu rhent oni bai eich bod yn
derbyn budd-dâl tai. 

Gallai rhannu gwybodaeth â’ch landlord ein helpu i ddelio â’ch cais yn gyflymach a lleihau’r perygl y bydd
gennych ddyledion rhenti oherwydd bod oedi â’ch cais. Mae’n bosibl y bydd angen i ni gadarnhau
gwybodaeth â’ch landlord cyn y gallwn wneud penderfyniad ynghylch eich cais, er enghraifft, dyddiad
dechrau eich tenantiaeth. Yn yr amgylchiadau hyn, gallwn gysylltu â’ch landlord heb gael eich caniatâd. 
O dan Ddeddf Diogelu Data 1998, mae angen eich caniatâd arnom i drafod unrhyw beth arall. 

Os ydych chi’n rhoi caniatâd, fe allem ddweud wrth eich landlord:
• a ydych wedi hawlio Budd-dâl Tai 
• a ydym wedi gwneud penderfyniad ynghylch eich cais 
• a ydym wedi gwneud taliad i chi, neu 
• a oes angen rhagor o wybodaeth arnom i wneud penderfyniad ynghylch eich cais. 

Ni fyddwn yn rhoi dim gwybodaeth i’ch landlord ynghylch:
• eich amgylchiadau personol chi neu’r sawl sy’n byw gyda chi, nac
• eich amgylchiadau ariannol

Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl unrhyw bryd. 
Os nad ydych chi’n rhoi caniatâd i ni drafod eich cais gyda’ch landlord, ni fydd hyn yn effeithio ar eich cais. 

Os ydych am roi caniatâd i ni drafod eich cais â’ch landlord, llofnodwch yn y blwch isod.

Llofnodwch a dyddiwch y datganiad hwn yn unig os ydych eisiau i’r Awdurdod Lleol rannu gwybodaeth â’ch
Landlord.

Rhoddaf ganiatâd i Gyngor Sir Caerfyrddin rannu gwybodaeth ynghylch cynnydd fy nghais am Fudd-dâl Tai
gyda’m landlord neu ei gynrychiolydd.

Llofnodwyd:                                                                                                          Dyddiad:

Nac ydw Atebwch weddill y cwestiynau yn rhan 4
Ydw Ewch i ran 5

A ydych chi’n talu rhent i’r Cyngor?

Beth yw enw a chyfeiriad eich
landlord? Ystyr landlord yw’r unigolyn
neu’r corff sydd berchen ar y tŷ yr
ydych yn byw ynddo.

Os oes asiant gan eich landlord
nodwch ei enw a’i gyfeiriad yma.
Ystyr ‘asiant’ yw’r unigolyn neu’r corff
yr ydych chi’n talu rhent iddynt.

Beth yw cyfeiriad e-bost eich
landlord? (os gwyddoch)

Rhannu gwybodaeth â’ch landlord
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Rhan 4 Gwybodaeth am eich rhent - parhad

A fuoch chi/eich cymar yn berchen ar yr eiddo hwn rywbryd?

Ydych chi neu rywun sy’n byw gyda chi yn perthyn i’r landlord neu i
gymar y landlord? Os ydw neu ydy, beth yw’r berthynas iddo neu
iddi?__________________________________

A fuoch chi neu eich cymar yn byw yn y cyfeiriad hwn cyn i’r denantiaeth
hon ddechrau?

Ydych chi/eich cymar yn rhentu’r eiddo oddi wrth:

• cwmni yr ydych chi, eich cymar, eich cyn-gymar, cyn-gymar eich cymar,
neu berthynas agos sy’n byw gyda chi yn gyfarwyddwr arno? 

• cwmni yr ydych chi, eich cymar, eich cyn-gymar, cyn-gymar eich cymar,
neu berthynas agos sy’n byw gyda chi yn weithiwr iddo? 

• ymddiriedolaeth yr ydych chi, eich cymar, eich cyn-gymar, cyn-gymar
eich cymar, neu berthynas agos sy’n byw gyda chi yn ymddiriedolwr
neu yn fuddiolwr ohoni?

Ydych chi/eich cymar yn rhentu eich cartref fel un o amodau eich swydd?

Os ydych chi wedi ateb ‘ydw’ i unrhyw rai o’r cwestiynau uchod, nodwch y manylion llawn
yn Rhan 12 o’r ffurflen hon. 

Naddo Do

Nac ydw/ydy Ydw/ydy

Naddo Do 

Nac ydw/ydy Ydw/ydy

Nac ydw/ydy Ydw/ydy

Nac ydw/ydy Ydw/ydy

Nac ydw/ydy Ydw/ydy
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Nac oes

Oes Beth yw eu henwau a’u perthynas i chi a’ch cymar.

Rhan 4  Gwybodaeth am eich rhent - parhad

Pa fath o denantiaeth yw hon?
Er enghraifft, tenantiaeth tymor-byr, tenantiaeth sicr,
rhent clwm ac ati. 

Dyddiad symud i’r cyfeiriad hwn?Dyddiad dechrau rhentu eich cartref?

Os ydych chi heb symud eto, nodwch pryd yr ydych
chi’n disgwyl symud ac yna rhowch wybod inni pan
fyddwch chi wedi symud.

Am faint mae’r denantiaeth yn para? hyd at 

Faint o’r rhent rydych chi’n ei dalu? 
Er engraifft wythnosol/bob
pythefnos/bob 4 wythnos/misol

pob

Ydy’r eiddo yn cael ei osod:

Wedi’i lwyr ddodrefnu Â rhywfaint o ddodrefn

Â’r lleiafswm o ddodrefn Heb ei ddodrefnu

Faint yw’r rhent am eich cartref? 
Er engraifft wythnosol/bob
pythefnos/bob 4 wythnos/misol

pob£

Oes unrhyw un arall yn talu rhent
gyda chi a’ch cymar?

Pryd fydd y rhent yn codi nesaf?

Ydych chi neu eich cymar wedi cael
budd-dâl tai yn y 52 o wythnosau
diwethaf? 

Os ‘nac ydw’/’nac ydy’ a oeddech yn
gallu talu’r rhent pan ddechreuodd
eich tenantiaeth? Rhowch dystiolaeth
inni o’ch taliadau hyd yn hyn 

Nac ydw

Ydw Faint mewn blwyddyn?

Nac ydw

Ydw

Ydych chi’n cael wythnosau pan fydd
dim rhaid i chi dalu rhent?

Nac ydw

Ydw Sawl wythnos?

Ydych chi mewn dyled o ran eich
rhent?

Chi neu eich cymar

Eich landlord

Rhywun arall

Pwy sy’n cael bil y Dreth Gyngor am
eich cartref?

Ydych chi’n cael gofal, cymorth neu
oruchwyliaeth gan eich landlord neu
ar ran eich landlord?

nodwch pwy

Nac ydw

Ydw
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A ydy eich landlord yn rhoi unrhyw brydau i chi fel rhan o’ch cytundeb rhentu?   
Os ‘ydy’ a fyddech gystal â chwblhau’r canlynol:

Rhan 4 Gwybodaeth am eich Rhent – parhad

A ydy’r rhent yn cynnwys arian ar gyfer y canlynol, os ydy, nodwch faint yn wythnosol.

Y Dreth Gyngor Nac ydy Ydy £..................... Golchi dillad Nac ydy Ydy £....................

Trethi Dŵr Nac ydy Ydy £..................... Gofal Personol Nac ydy Ydy £....................

Golau Nac ydy Ydy £..................... Cynghori/Cynhaliaeth Nac ydy Ydy £....................

Dŵr twym Nac ydy Ydy £..................... Pwy sy’n golchi eich dillad Landlord Hunan

Tanwydd coginio Nac ydy Ydy £..................... Pwy sy’n golchi eich dillad gwely Landlord Hunan

Gwres Nac ydy Ydy £..................... Pwy sy’n glanhau eich ystafell Landlord Hunan

Garej Nac ydy Ydy

Os ‘ydy: Ydych chi’n cael dewis rhentu’r garej ar wahân? Nac ydw Ydw 

Ydych chi’n talu unrhyw
daliadau gwasanaeth ar
wahân i’ch rhent? 
Er enghraifft glanhau a goleuo
mewn ystafelloedd cyffredin,
system larwm, warden ayyb

Nac ydw

Ydw Faint yn wythnosol? Am beth?

Nac ydy     Ydy

Enw’r tenant Oed Pob pryd
bwyd

Brecwast ac
un pryd arall

Brecwast yn
unig

Landlord/
Asiant Hunan

1

2

Pwy sy’n paratoi’r bwyd?

A ydych yn byw oddi
cartref ar hyn o bryd?

Nac ydw

Ydw Nodwch pam nad ydych yn byw gartref.

Pryd oedd y tro diwethaf
ichi fyw gartref?

Pryd ydych chi’n disgwyl
mynd adref?

Beth yw eich cyfeiriad ar
hyn o bryd?

Os ydy eich cartref wedi’i
isosod, nodwch pwy sy’n
byw yno nawr.

Os ydych yn talu rhent i landlord preifat mae’n rhaid inni gael tystiolaeth o’ch rhent a’ch tenantiaiaeth cyn penderfynu
faint o fudd-dâl a gewch. Darllenwch y rhestr wirio yn Rhan 15 i weld pa fath o dystiolaeth sy’n dderbyniol.



Os ydych yn talu rhent i landlord preifat, oes gennych chi gytundeb tenantiaeth? Nac oes Oes

15

Rhan 5 Gwybodaeth am eich cartref

PEIDIWCH Â RHOI TIC. Nodwch nifer yr
ystafelloedd

Ystafell
fyw

Ystafell
wely

Fflatiau
un-ystafell Cegin Ystafell

Ymolchi
Toiled ar
wahân Eraill Cyfanswm

Cyfanswm yr ystafelloedd yn yr adeilad

Nifer a ddefnyddir gan y tenant yn unig

Nifer yr ystafelloedd a rennir

Pa fath o adeilad ydych chi’n byw ynddo? Rhowch un tic yn unig

Tŷ ar ei ben ei hun 0 Fflat mewn rhan o dŷ 0 Rhent llawr

Tŷ pâr 0 Fflat mewn bloc o fflatiau 0 Carafan, cartref symudol

Tŷ teras 0 Fflat uwchben siop 0 Gwesty

Fflat ddeulawr 0 Ystafell/Fflat un ystafell Cartref gofal preswyl

Byngalo ar ei ben ei hun 0 Tŷ ar gwch 0 Cartref nyrsio preswyl

Byngalo teras 0 Arall 0 Byngalo un talcen

Hostel 0

Sawl llawr sydd gan yr eiddo? h.y. tŷ deulawr (llawr gwaelod a’r llawr 1af ) = 2 lawr

Ar ba lawr yr ydych chi’n byw? Os ydych chi’n rhentu un ystafell ac yn rhannu
gweddill yr eiddo, ar ba lawr mae eich ystafell?

Ydych chi a’ch teulu ond yn byw mewn rhan o’r adeilad a nodwyd? Nac ydw Ydw

Ble yn yr adeilad mae’r ystafell hon? Blaen Canol Tu cefn

Rhif yr ystafell: ……………………….

Oes gwres canolog yno? Nac oes Oes

Faint o ystafelloedd sydd yn yr adeilad?

Ydych chi’n defnyddio eich cartref ar gyfer busnes?

Oes gennych brif gartref yn rhywle arall?

Nac ydw Ydw

Nac oes Oes

Beth yw’r cyfeiriad?

Faint ydych yn talu am y cartref
hwn? 

Os ‘oes’, anfonwch gopi atom. Os ‘nac oes’, gofynnwch i’ch landlord lenwi ffurfleni RA2. Gellir cael copi o’r ffurflen hon
drwy gysylltu â’r Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid neu â’r swyddfa Budd-dâl Tai. 

Nodwch faint o rybudd (os yw’n berthnasol) sydd ei angen i ddiweddu’r
denantiaeth.

A oes gennych ystafell sbâr oherwydd:-

a) Eich bod yn rhiant maeth heb blentyn maeth ar hyn o bryd? 
b) Bod gennych fab/merch sy’n oedolyn sy’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog?
A oes gennych chi/eich cymar ofalwr sy’n aros dros nos yn rheolaidd? 
Os oes, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn ichi am ragor o wybodaeth.

Nac oes Oes

Nac oes Oes

Nac oes Oes
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Rhan 6 Gwybodaeth am Gymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio 
Gwaith yn seiliedig ar Incwm, Lwfans Cyflogaeth a 
Chymorth, Credyd Pensiwn a Chredyd Cynhwysol

Chi Eich cymar

Ydych chi neu eich cymar yn
derbyn cymhorthdal incwm,
lwfans ceisio gwaith yn seiliedig
ar incwm, lwfans cyflogaeth a
chymorth, credyd pensiwn neu
gredyd cynhwysol?

Nac ydw
Ydw

Ydych chi neu eich cymar yn
AROS am wybodaeth ynghylch
cais am unrhyw un o’r budd-
daliadau uchod? 

Os ‘ydw’ nodwch y
dyddiad derbyn ac
ewch i Ran 11

Nac ydw
Ydw Os ‘ydw’ nodwch y

dyddiad derbyn ac
ewch i Ran 11

Nac ydw
Ydw Dyddiad hawlio?

Nac ydw
Ydw Dyddiad hawlio?

Credyd Pensiwn
(Credyd Cynilion)

Ydych chi neu eich cymar yn cael
credyd cynilion?

Nac ydw Nac ydy
Ydw Ydy

Ewch i ran 7

Ewch i ran 8

Rhowch wybod inni amdanynt

Ewch i ran 7

Chi Eich cymar

Ydych chi’n derbyn Budd-dâl
Plant? 

Ydych chi’n derbyn Credyd Treth
Plant? Mae angen inni weld y
llythyr cadarnhau  

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Rhan 7 Gwybodaeth am Fudd-daliadau a Phensiynau

Ydych chi neu eich cymar yn
hawlio budd-dâl, pensiwn neu
Gredyd Cynhwysol?

Mae angen inni weld prawf o’r budd-dâl neu’r pensiwn a gewch. Dylech anfon dogfennau gwreiddiol atom ac nid
llungopi. Nodwch y swm gros, hyd yn oed os ydych yn ad-dalu benthyciad. 

Nodwch sut mae’r budd-dâl yn cael ei dalu e.e. llyfr archeb, giro, neu daliad yn syth i’ch cyfrif. 

Nac ydw 
Ydy
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Rhan 7 Gwybodaeth am Fudd-daliadau a Phensiynau

Chi Eich cymar

Ydych chi’n derbyn Lwfans
Gweini?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Ydych chi neu eich cymar yn
hawlio budd-dâl, pensiwn neu
Gredyd Cynhwysol?

Nac ydw/Nac ydy
Ewch i ran 8

Ydw/Ydy
Rhowch wybod inni amdanynt

Ydych chi’n derbyn Lwfans
Anabledd Difrifol?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Ydych chi’n derbyn Lwfans Gofal? Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

£                          pob £                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Ydych chi’n derbyn Taliad
Annibyniaeth Bersonol? 

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

Ydych chi’n derbyn Lwfans Byw i’r
Anabl?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Ydych chi’n derbyn Budd-dâl
Anafiadau Diwydiannol?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Enw a chyfeiriad y sawl rydych chi’n hawlio lwfans amdano/amdani?

Nac ydw/Nac ydy
Ewch i ran 8

Ydw/Ydy
Rhowch wybod inni amdanynt

Mae angen inni weld prawf o’r budd-dâl neu’r pensiwn a gewch. Dylech anfon dogfennau gwreiddiol atom ac nid
llungopi. Nodwch y swm gros, hyd yn oed os ydych yn ad-dalu benthyciad. 
Nodwch sut mae’r budd-dâl yn cael ei dalu e.e. llyfr archeb, giro, neu daliad yn syth i’ch cyfrif. 

Ydych chi’n cael Credyd
Cynhwysol (y gydran symudedd)

Chi

Nac ydw  Ydw

Eich cymar

Nac ydy  Ydy
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Ydych chi’n derbyn Credyd Treth
Gwaith? Mae angen inni weld y
llythyr cadarnhau   

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Rhan 7 Gwybodaeth am Fudd-daliadau a Phensiynau - parhad

Chi Eich cymar

Ydych chi’n derbyn Lwfans Ceisio
Gwaith yn seiliedig ar
gyfraniadau?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Ydych chi’n derbyn Lwfans
Cyflogaeth a Chymorth neu
Fudd-dâl Analluogrwydd?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Ydych chi’n derbyn Tâl Salwch
Statudol?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Ydych chi’n derbyn Tâl
Mamolaeth Statudol?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Ydych chi’n derbyn Lwfans
Mamolaeth?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Ydych chi’n derbyn Tâl Tadolaeth? Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Ydych chi’n derbyn Lwfans
Hyfforddi?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?
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Ydych chi’n derbyn Lwfans
Hyfforddi Ieuenctid?

Rhan 7 Gwybodaeth am Fudd-daliadau a Phensiynau - parhad

Chi Eich cymar

Ydych chi’n derbyn Pensiwn
Ymddeol y Wladwriaeth?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Ydych chi’n derbyn Pensiwn
Rhyfel?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Os ydych chi’n derbyn budd-
daliadau eraill sydd heb eu
rhestru ar y dudalen flaenorol,
nodwch eu manylion yma

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob £                          pob

Ydych chi’n derbyn Blwydd-dâl?
Mae angen tystiolaeth arnom  

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Dyddiad y codiad diwethaf? (os gwyddoch) ………….. / ..………… / …..………

Dyddiad y codiad diwethaf? (os gwyddoch) ………….. / ..………… / …..………

Dyddiad y codiad diwethaf? (os gwyddoch) ………….. / ..………… / …..………

Ydych chi’n derbyn unrhyw
bensiwn arall? Mae angen inni
weld slip talu 

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Ydych chi’n derbyn:
Taliad o’r Gronfa Gymdeithasol
neu gymorth dewisol?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Enw’r budd-dâl Enw’r budd-dâl

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

Dyddiad y codiad diwethaf? (os gwyddoch) ………….. / ..………… / …..………

Ydych chi’n derbyn pensiwn
gwaith gan gyn-gyflogwr? Mae
angen inni weld slip talu 

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?

£                          pob

Sut mae’n cael ei dalu?
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Rhan 8 Incwm Arall
Mae angen inni weld prawf o unrhyw incwm arall sydd gennych.  Mae’n rhaid ichi anfon dogfennau gwreiddiol
atom ac nid llungopi, er enghraifft:
• Hysbysiad sy’n dangos yr incwm a delir

Ydych chi neu eich cymar yn
derbyn unrhyw arian arall?

Nac ydw/ydy
Ydw/ydy Rhowch fwy o fanylion (gweler y rhestr isod sy’n nodi

enghreifftiau o ‘arian arall’)

Ewch i ran 9 i roi manylion eich gwaith chi/gwaith eich cymar

Ydych chi’n derbyn taliadau
cynhaliaeth?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob £                          pob

£                          pob£                          pob

£                          pob £                          pob

£                          pob £                          pob

£                          pob £                          pob

£                          pob £                          pob

£                          pob £                          pob

£                          pob £                          pob

Ydych chi’n derbyn arian gan
gronfa ymddiriedolaeth?
Faint ydych yn ei dderbyn?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

Ydych chi’n derbyn arian yn lle
glo? 
Faint ydych yn ei dderbyn?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

Ydych chi’n derbyn unrhyw arian
am faethu?
Faint ydych yn ei dderbyn?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

Ydych chi’n derbyn lwfans
mabwysiadu?
Faint ydych yn ei dderbyn?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob £                          pob

A yw Gwarcheidiaeth Arbennig
wedi cael ei rhoi?
A ydych chi'n derbyn lwfans
Gwarcheidiaeth Arbennig?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

Ydych chi’n derbyn unrhyw arian
gan elusennau?
Faint ydych yn ei dderbyn?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

Ydych chi’n derbyn cymorth
ariannol i fyfyrwyr?
Faint ydych yn ei dderbyn?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

Ydych chi’n derbyn unrhyw rent
gan denantiaid?
Faint ydych yn ei dderbyn?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

Ydych chi’n derbyn unrhyw arian
gan rywun arall?
Pwy sy’n talu’r arian?
Faint ydych yn ei dderbyn?

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£                          pob £                          pob

Ydych chi neu eich cymar wedi
gwneud cais am incwm a heb ei
dderbyn eto, neu a ydych chi’n
derbyn incwm arall sydd heb ei
nodi ar y ffurflen hon? 

Wrth bwy?

Nac ydw Nac ydy
Ydw YdyBeth yw e? Beth yw e?

Faint fyddwch yn ei ddisgwyl? £                          pob £                          pob

£                          pob £                          pob
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Rhan 9 Gwybodaeth am eich gwaith
Mae’n rhaid ichi ateb pob cwestiwn os ydych chi neu eich cymar yn gweithio.

Chi Eich cymar
Ydych chi neu eich cymar wedi
bod yn analluog i weithio ers
mwy na 28 wythnos, oherwydd
afiechyd? Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

Ydych chi neu eich cymar yn
gweithio?
Os ‘nac ydw/nac ydy’, ewch i ran 10.

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

Nodwch nifer yr oriau yr ydych yn
gweithio mewn wythnos?
Pa ddyddiad dechreuoch chi
weithio?

Beth yw eich gwaith?

Os ydych yn gweithio i gyflogwr, cwblhewch weddill y rhan hon. Os ydych yn hunan-gyflogedig, ewch i ran 9A

Nac ydw Ydw Nac ydy YdyYdych yn cael eich cyflogi am
gyfnod penodedig?

Os ‘ydw’ neu ‘ydy’, pa ddyddiad
bydd eich cyflogaeth yn dod i ben?

Pa fath o waith ydych yn ei wneud?

Beth yw enw a chyfeiriad eich prif
gyflogwr?

Chi Eich cymar

Cod post Cod post

Beth yw eich rhif cyflogres?

Math o daliad e.e. arian, siec
neu’n syth i’r cyfrif banc

Pa mor aml ydych chi’n cael eich
talu? wythnosol, bob 4 wythnos,
misol ayyb

Nodwch ‘Dim’ yn y blychau amherthnasol

£ £

£ £

£ £

Tâl i fynd gartref

Tâl salwch statudol, tâl
mamolaeth neu dâl tadolaeth

Bonws, Comisiwn

Tips

Goramser

Ydych chi neu eich cymar yn cyfrannu
at Gynllun Pensiwn Personol?

£ £

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

£ £

__ / __ / __Dyddiad dechrau __ / __ / __Dyddiad dechrau
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Rhan 9 Gwybodaeth am eich gwaith - parhad

£ £Os ‘ydw’ neu ‘ydy’ nodwch y swm
wythnosol sy’n cael ei dalu
Rhowch brawf o daliadau os
gwelwch yn dda)

Ar ba ddyddiad yr ydych i fod i
dderbyn eich codiad cyflog
nesaf?

Oes gennych chi neu eich cymar
unrhyw swyddi eraill? Nac oes Oes Nac oes Oes

Os oes, rhowch y manylion isod, h.y. enw a chyfeiriad y cyflogwr, nifer yr oriau sy’n cael eu gweithio, a’r cyflog sy’n
cael ei dderbyn. 

Mae’n rhaid i chi rhoi tystiolaeth o’ch cyflog.  Rhowch bum slip cyflog os ydych yn cael eich talu’n wythnosol, tri
slip cyflog am dâl pob pythefnos neu ddau slip cyflog am dâl misol neu bob 4 wythnos. 

Mae’n rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y canlynol:
• Enw a chyfeiriad eich cyflogwr
• Eich incwm gros hyd yn hyn yn ystod y flwyddyn hon
• Y Dreth Incwm a gafodd ei thynnu
• Nifer yr oriau a’r cyfnod a weithiwyd
• Eich incwm gros am y cyfnod cyflog
• Y cyfraniadau Yswiriant Gwladol a gafodd eu tynnu
• Y cyfraniadau pensiwn galwedigaethol neu bensiwn personol sydd wedi eu gwneud gan y gweithiwr
• Math o daliad e.e. arian, siec, i’r banc.
Os nad oes gennych slipiau cyflog, gallwch ofyn i’ch cyflogwr gwblhau’r dystysgrif enillion (HBB) sydd ar ddiwedd
y ffurflen hon.  

Mae’n bosib y bydd oedi o ran delio â’ch cais os nad ydych chi’n anfon y dystiolaeth ofynnol atom. 
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Rhan 9b Gwybodaeth am weithwyr hunan-gyflogedig 

Rhan 9a Gwybodaeth am weithwyr hunan-gyflogedig 

Chi Eich cymar

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

Ydych chi neu eich cymar yn
hunan-gyflogedig?
Os ‘nac ydw’ neu ’nac ydy’ ewch i
Ran 10. Os ‘ydw’ neu ‘ydy’, rhowch
fanylion.

Enw’r busnes

Math o fusnes

Nodwch nifer yr oriau a
weithiwyd

Ydych chi’n bartner yn y busnes?
Os ‘ydw’ neu ‘ydy’ anfonwch y
cytundeb partneriaeth.

Ydych chi’n derbyn unrhyw
Lwfansau Busnes gan y
Llywodraeth? 
Os ‘ydw’ neu ‘ydy’ rhowch fanylion.

Ydy’r busnes yn gwmni
cofrestredig? 
Os ydy, rhowch y rhif cofrestru

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

Nac ydw Ydw Nac ydy Ydy

Nac ydy Ydy

Os ydych chi neu eich cymar yn hunan-gyflogedig, rhaid i chi amgáu gyda’r ffurflen hon gopi o’ch cyfrifon diweddaraf a’ch
asesiad treth diweddaraf. Os ydych wedi bod yn masnachu am lai na blwyddyn ac nad oes cyfrifon gennych cysylltwch â’r
Adain Budd-daliadau Tai a gofynnwch am ffurflen HBE.

Ydych chi’n gyfarwyddwr ar
gwmni cyfyngedig? Os ‘ydw’ neu
‘ydy’, byddwn yn cysylltu â chi
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Nac oes
Oes

Rhan 10 Cyfrifon Banc, Cynilion a Buddsoddiadau
Mae angen inni gael gwybod am yr holl arian sydd gennych chi neu eich cymar mewn unrhyw fath o gyfrif banc
neu gymdeithas adeiladu neu unrhyw le arall.  Mae’r rhain yn cynnwys cyfrifon cyfredol, cyfrifon cadw, ISAs . 
Mae angen inni weld prawf o bob cyfrif sydd gennych.  Mae’n rhaid i’r rhain fod yn bapurau gwreiddiol ac nid
llungopïau.
Os nad oes digon o le yma i roi’r manylion i gyd, rhowch y manylion llawn yn rhan 12. 

Bydd angen inni weld dau adroddiad misol diweddar ar gyfer pob cyfrif.

Oes gennych chi neu eich cymar unrhyw gyfrifon banc,
cynilion, cyfalaf neu fuddsoddiadau? Rhowch fanylion 

Ewch i ran 11

Chi Eich cymar
1. Enw’r sefydliad?

Enw’r cyfrif?

Rhif y cyfrif?

Maint y cyfrif?

2. Enw’r sefydliad?

Enw’r cyfrif?

Rhif y cyfrif?

Maint y cyfrif?

3. Enw’r sefydliad?

Enw’r cyfrif?

Rhif y cyfrif?

Maint y cyfrif?

£ £

£ £

£ £
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Rhan 10 Cyfrifon Banc, Cynilion a Buddsoddiadau - parhad

4. Enw’r sefydliad?

Enw’r cyfrif?

Rhif y cyfrif?

Maint y cyfrif?

5. Enw’r sefydliad?

Enw’r cyfrif?

Rhif y cyfrif?

Maint y cyfrif?

£ £

£ £

Ydych chi neu eich cymar wedi
cael Taliad Carcharorion Rhyfel
(Dwyrain Pell)?

Nac ydw Nac ydy 
Ydw Ydy

Nac oes
Oes

Oes gennych chi neu eich cymar unrhyw
dystysgrifau Cynilion Cenedlaethol neu
Fondiau Premiwm? Rhowch fanylion 

Rhowch fanylion 

1. Enw’r sefydliad?

Enw’r cyfrif?

Rhif y cyfrif?

Maint y cyfrif?

2. Enw’r sefydliad?

Enw’r cyfrif?

Rhif y cyfrif?

Maint y cyfrif?

3. Enw’r sefydliad?

Enw’r cyfrif?

Rhif y cyfrif?

Maint y cyfrif?

£ £

£ £

£ £

Tystysgrifau Cynilion Cenedlaethol:

Rhif cyhoeddi Dyddiad prynu Gwerth

/         / £

/         / £

/         / £

/         / £

/         / £

Rhif cyhoeddi Dyddiad prynu Gwerth

/         / £

/         / £

/         / £

/         / £

/         / £

Bondiau Premiwm:
Faint sydd gennych?
Faint yw eu gwerth? £ £
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Rhan 11 - Cyfrifon Banc, Cynilion a Buddsoddiadau - parhad 

Oes gennych chi neu eich cymar
unrhyw stociau a
chyfranddaliadau? 

Nac oes
Oes Beth yw enw’r cwmnïau a faint o gyfranddaliadau sydd

gennych?

Enw’r cwmni Nifer y
cyfranddaliadau

£

£

£

£

£

Chi Eich cymar
Enw’r cwmni Nifer y

cyfranddaliadau

£

£

£

£

£

Ydych chi, eich cymar neu
unrhyw blant rydych yn hawlio
amdanynt yn berchen neu’n
rhannol berchen ar eiddo, tir neu
lety ‘cyfran amser’, heblaw am
eich cartref presennol, naill ai yn
y wlad hon neu dramor? 

Nac ydw/Nac ydy/Nac ydyn
Ydw/Ydy/Ydyn Nodwch y cyfeiriad

Côd post Côd post

Faint yw gwerth yr eiddo? £ £

Os oes gennych forgais neu
fenthyciad am hwn, faint sydd ar
ôl i’w dalu?

£ £

Oes gennych chi neu eich cymar
unrhyw fuddsoddiadau, arian
neu gynilion eraill?

Nac oes
Oes Rhowch fanylion

Ewch i Ran 11

Rhowch fanylion y cyfrif a’i werth

A ydych chi neu eich cymar wedi
derbyn cyfandaliad oherwydd i
chi ohirio eich Pensiwn Ymddeol
y Wladwriaeth?

Nac ydw Ydw
A ydych yn/wedi derbyn taliadau
gan y Cynllun Cymorth Ariannol? 

Nac ydw/nac ydy Ydw/ydy
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Rhan 11 Talu budd-dâl i’ch landlord (os ydych yn berchennog preswyl neu’n
un o   denantiaid y Cyngor, ewch i Ran 12)  

O ran ceisiadau o’r newydd am Lwfans Tai Lleol, fel arfer mae’n rhaid i’r Budd-dâl Tai gael ei dalu i’r tenant ar ffurf
ôl-daliadau, a hynny bob pythefnos. Gall tenantiaid presennol a thenantiaid Cymdeithasau Tai naill ai cael y
taliadau wedi eu gwneud yn uniongyrchol i’w landlord bob 4 wythnos mewn ôl-daliadau neu iddynt hwy eu
hunain yn unol ag un o’r dewisiadau isod. Os ydych yn denant nad yw’n cael Lwfans Tai Lleol neu’n denant
Cymdeithas Dai, ac yr hoffech dderbyn y taliadau Budd-dâl Tai yn uniongyrchol; a hoffech i’r taliad gael ei wneud: 

Bob wythnos mewn ôl-daliadau Bob pythefnos mewn ôl-daliadau Bob 4 wythnos mewn ôl-daliadau

Os ydych yn denant nad yw’n cael Lwfans Tai Lleol neu’n denant Cymdeithas Dai, a ydych chi am i’r rhent gael ei
dalu’n uniongyrchol i’ch Landlord?

Nac ydw  Ydw

Os ‘ydw’, rhaid i’r Landlord gwblhau ffurflen RA2 y gellir cael copi ohoni o’r Canolfannau Gwasanaeth Cwsmeriaid
neu o’r swyddfa Budd-daliadau Tai, ac mae’n rhaid ichi lofnodi’r datganiad isod.

Talwch fy mudd-dâl tai yn uniongyrchol i’m landlord os gwelwch yn dda.  Rwy’n deall:

• Bod yn rhaid imi ddweud wrthych os yw fy amgylchiadau’n newid mewn unrhyw ffordd;

• Os na fyddaf yn dweud wrthych am unrhyw newid yn fy amgylchiadau ac os ydych chi’n talu gormod o fudd-
dâl imi, bydd yn rhaid imi ad-dalu’r budd-dâl ychwanegol; ac

• Fe allaf gael fy erlyn os na fyddaf yn rhoi gwybod ichi am unrhyw newid yn fy amgylchiadau.

Llofnod Dyddiad

Lwfans Tai Lleol – Eich dewisiadau talu
Sut y byddwch yn cael eich talu a’r dewisiadau sydd gennych  

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud y taliad budd-dâl cyntaf i’ch landlord os oes ôl-daliadau rhent wedi codi, ac ar ôl
hynny byddwn yn talu eich budd-dâl yn uniongyrchol i chi.   

Y ffordd fwyaf diogel a rhwydd o dderbyn eich budd-dâl yw’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc oherwydd nid oes perygl
bod sieciau’n hwyr neu’n cael eu colli yn y post. Ni allwn dalu Budd-dâl Tai i Gyfrif Carden Swyddfa’r Post. Os na
fyddwch yn rhoi eich manylion banc byddwn yn talu eich Budd-dâl Tai drwy siec, a bydd angen cyfrif banc yn eich
enw arnoch er mwyn newid siec. Os oes angen cymorth arnoch i agor cyfrif banc, gweler ein taflen LHA8/9 (Cyngor
ynghylch Arian) a/neu cysylltwch â’r Ganolfan Cyngor ar Bopeth.  

Os cewch Lwfans Tai Lleol, gan amlaf gallwch ddewis i ble y dymunwch iddo gael ei dalu. Gallwn drefnu i dalu'r arian
ichi yn y ffyrdd canlynol: 

– Taliad uniongyrchol i gyfrif drwy drosglwyddiad BACS, naill ai cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu gyfrif Cynilion
Cenedlaethol. 

Dyma'r ffordd fwyaf diogel i'ch talu ac mae'n gadael ichi ddewis sut a phryd y cewch eich arian. Gallwch sefydlu
archeb sefydlog i dalu eich rhent a debydau uniongyrchol i drefnu i dalu eich biliau. 

– drwy siec; neu

-  mewn rhai achosion, yn uniongyrchol i'ch landlord. Ni allwch chi ddewis talu eich landlord yn uniongyrchol ond os
oes rheswm pam na allwch chi eich hun reoli eich taliadau rhent, dylech gysylltu â ni ar unwaith
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Gwybodaeth am y cyfrif yr hoffech ei ddefnyddio
Mae’n RHAID ichi roi tic yn un o’r blychau

Ticiwch y blwch hwn os ydych yn cytuno i gael eich talu’n uniongyrchol i’ch cyfrif
Nodwch fanylion eich cyfrif ar y dudalen nesaf. Mae’n rhaid ichi lenwi’r holl flychau, gan gynnwys rhif rhestr neu
gyfeirnod y gymdeithas adeiladu os oes gennych un. Gallwch ddod o hyd i’r manylion banc ar y llyfr siec, y paslyfr,
neu’r datganiadau. Os nad ydych yn siŵr beth yw’r manylion, gofynnwch i’r banc, y gymdeithas adeiladu, neu’r
darparwr cyfrif arall.

Ticiwch y blwch hwn os hoffech gael eich talu drwy siec  

Mewn rhai achosion gallwn dalu’n uniongyrchol i’ch landlord. Ticiwch yma os ydych am i ni dalu’r ffordd hon.
Dalier sylw: Mae’n rhaid ichi lenwi ffurflen gais arall os ydych am i ni ystyried y ffordd hon 

Byddaf yn cwblhau ac yn anfon cais am ‘Ffurflen talu budd-dâl yn uniongyrchol i’ch landlord’ maes o law

Rwyf yn amgáu ‘Ffurflen talu budd-dâl yn uniongyrchol i’ch landlord’ wedi’i chwblhau

Yn enw/enwau pwy y mae’r cyfrif?

Enw llawn y banc neu’r gymdeithas adeiladu 

Côd didoli’r banc, y gymdeithas adeiladu, neu’r darparwr cyfrif arall
Nodwch y 6 rhif, er enghraifft 32-10-62

Rhif y Cyfrif – Mae 7 - 10 rhif i hwn 

Mae rhai cyfrifon cymdeithas adeiladu'n defnyddio rhif rhestr. Mae'r rhif ar y paslyfr. Gall y rhif gynnwys rhifau a
llythrennau. Os ydych yn ansicr beth yw'r rhif, gofynnwch i'r gymdeithas adeiladu.

Os yw'n gyfrif cymdeithas adeiladu – rhif rhestr y Gymdeithas Adeiladu. 
(nid yw'n berthnasol i bob Cymdeithas Adeiladu)
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Rhan 12 Unrhyw wybodaeth arall y dylech ei nodi

Defnyddiwch y blwch isod i roi gwybod inni am unrhyw wybodaeth berthnasol arall.  Os oes angen, defnyddiwch
ddalen arall o bapur a’i chysylltu â’r ffurflen hon.

Os ydych chi’n anfon dalennau eraill atom gyda’r ffurflen hon, nodwch nifer y dalennau. 
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Rhan 13 Ôl-ddyddio

Dyddiad y cais yw’r dyddiad rydym yn derbyn eich ffurflen gais. Weithiau, fe allwn dalu’r budd-dâl o ddyddiad cyn
hynny os oes gennych reswm da dros beidio â’i hawlio ynghynt. 

Os ydych chi am inni ystyried ôl-ddyddio eich Budd-dâl Tai a/neu Ostyngiad y Dreth Gyngor o ddyddiad cynt,
nodwch y dyddiad hwnnw yma a nodwch pam nad oeddech wedi dechrau hawlio o’r dyddiad hwn bryd hynny.

Budd-dâl Tai
Y cyfnod ôl-ddyddio mwyaf a ganiateir yw 3 mis i bensiynwyr neu 1 mis i bobl oed gwaith. Os caniateir 
ôl-ddyddio, yn gyffredinol byddwch yn dechrau hawlio fel arfer o’r dydd Llun ar ôl dyddiad y cais diwygiedig. 
O ganlyniad, os ydych am i’ch budd-dâl ddechrau ar ddydd Llun, bydd yn rhaid taw dyddiad sy’n perthyn i’r
wythnos flaenorol sydd i’ch cais diwygiedig.

Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor
Y cyfnod ôl-ddyddio mwyaf a ganiateir yw 3 mis i bensiynwyr a 3 mis i bobl oed gwaith. 

______ / _______ / ______

Pam nad oeddech chi wedi hawlio ynghynt?
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Rhan 14 Datganiad

Mae’n rhaid i chi lofnodi’r datganiad hwn os medrwch, hyd yn oed os oes rhywun arall wedi llenwi’r ffurflen ar eich
rhan. 

Os oes gennych gymar, mae’n rhaid iddo ef neu iddi hi lofnodi hefyd er mwyn cadarnhau bod y manylion amdano
neu amdani yn gywir. 

Darllenwch y datganiad hwn yn ofalus cyn ei lofnodi a nodi’r dyddiad. 

Rydw i neu yr ydym ni yn deall y pwyntiau canlynol:

• Os ydw i neu os ydym ni yn cynnig gwybodaeth sy’n anghywir neu’n anghyflawn, fe allwch chi gymryd camau
yn fy erbyn/ein herbyn.  Gallai’r camau hyn gynnwys achos llys. 

• Byddwch chi’n defnyddio’r wybodaeth a nodir yma i brosesu’r cais am Fudd-dâl Tai neu Ostyngiad y Dreth
Gyngor, neu’r ddau. Cewch gysylltu â phobl eraill i wirio peth o’r wybodaeth yn unol â’r gyfraith.

• Cewch ddefnyddio unrhyw wybodaeth a nodir yma mewn perthynas â’r cais yma ac unrhyw fudd-daliadau
nawdd cymdeithasol a hawliwyd neu a hawlir gennyf neu gennym.  Cewch rannu peth o’r wybodaeth hon gyda
chyrff eraill er enghraifft, adrannau’r llywodraeth, awdurdodau lleol a chwmnïau preifat fel banciau a chyrff a
allai fenthyca arian imi neu inni, os yw’r gyfraith yn caniatáu hynny. 

Rydw i neu rydym ni’n gwybod bod yn rhaid imi neu inni roi gwybod i’r Adain Budd-daliadau Tai os oes unrhyw
newid yn yr amgylchiadau (gweler trosodd) a allai effeithio ar fy nghais neu ein cais.  Rydw i neu yr ydym ni yn
datgan bod y wybodaeth a nodwyd ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn. 

Llofnod y person sy’n hawlio Dyddiad

Llofnod eich cymar Dyddiad

Os oes rhywun heblaw’r person sy’n hawlio wedi llenwi’r ffurflen hon, esboniwch pam eich bod chi’n llenwi’r
ffurflen ar ran y person sy’n hawlio. 

Rydw i wedi cadarnhau, cyhyd ag y bo modd, gyda’r person sy’n hawlio bod yr atebion a nodwyd ar y ffurflen hon
yn gywir. 

Enw’r person sydd wedi cwblhau’r ffurflen................................................................................................................................

Llofnod y person 

Perthynas yr unigolyn hwn i’r person sy’n hawlio 

Dyddiad

Budd-daliadau Tai, Tŷ Elwyn, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 3AP. : Ffôn:  (01554) 742100
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Rhan 15 Rhestr wirio
Ticiwch yma i ddangos inni pa dystiolaeth sy’n cael ei hanfon â’r ffurflen hon.  Mae’n rhaid i chi anfon dogfennau
gwreiddiol, ac nid copïau. Peidiwch ag anfon eitemau gwerthfawr drwy’r post.  Os yw’n bosib, dewch â nhw i’n
Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid.  Byddwn yn nodi’r manylion sydd eu hangen ac yn rhoi’r dogfennau yn ôl i chi
yn syth.  Os na fedrwch chi ddod i’r swyddfa, ffoniwch ni i drafod y mater. 

Os na fyddwch yn rhoi’r holl dystiolaeth wreiddiol sydd ei hangen arnom, mae’n bosib na fyddwn ni’n medru talu
budd-dâl i chi.  Mae angen yr un dystiolaeth arnom ar gyfer eich cymar, os oes un gennych, ac unrhyw oedolion
sy’n byw yn eich cartref. 

Os na fedrwch chi anfon y dystiolaeth sydd ei hangen arnom ar hyn o bryd, anfonwch y ffurflen atom yn awr ac
anfonwch y dystiolaeth yn nes ymlaen.  Gallwn ddechrau prosesu’r ffurflen, ond ni allwn dalu unrhyw fudd-dâl nes
bod yr holl dystiolaeth gennym. 

0 Tystiolaeth o bwy ydych chi (anfonwch ddwy ddogfen yr un ar eich cyfer chi a’ch cymar)
Er enghraifft, tystysgrif geni, tystysgrif priodas, pasbort, cerdyn meddygol, trwydded yrru, hawlen breswylio y
Deyrnas Unedig, cerdyn adnabod y Gymuned Ewropeaidd, neu fil nwy neu drydan diweddar.  Mae’n bosibl y
bydd angen inni weld nifer o’r dogfennau hyn ar gyfer pob person. 

0 Tystiolaeth o’ch rhif yswiriant gwladol (un ddogfen yr un ar eich cyfer chi a’ch cymar)
Er enghraifft, cerdyn rhif yswiriant gwladol, slipiau cyflog neu lythyrau oddi wrth yr adran gwaith a phensiynau
neu’r swyddfa dreth. 

0 Tystiolaeth o gyfalaf, cynilion a buddsoddiadau
Er enghraifft, eich holl lyfrau banc, cymdeithas adeiladu neu swyddfa’r post, datganiadau banc cyflawn neu
dystysgrifau bondiau premiwm, tystysgrifau cynilion cenedlaethol, ISAs, stociau, cyfranddaliadau a chwmnïau
buddsoddi. Mae angen inni weld tystiolaeth o unrhyw log neu ddifidend a delir ar eich buddsoddiadau a’ch
cynilion.  Mae angen inni weld y dystiolaeth hon ar gyfer y plant sy’n byw gyda chi hefyd.  Mae’n rhaid i’r
dystiolaeth hon ddangos manylion y ddau fis diwethaf o leiaf. 

0 Tystiolaeth o enillion
Ystyr hyn yw eich 5 slip cyflog diwethaf os ydych chi’n cael eich talu bob wythnos, eich 3 slip cyflog diwethaf os
ydych chi’n cael eich talu bob pythefnos neu eich dau slip cyflog diwethaf os ydych chi’n cael eich talu bob mis.
Os ydych chi neu eich cymar yn hunan-gyflogedig, bydd angen inni weld eich cyfrifon am y flwyddyn ariannol
ddiwethaf neu grynodeb o’ch cofnodion masnachu hyd yma os ydych chi wedi bod wrthi am lai na chwe mis. 

0 Tystiolaeth o incwm arall
Er enghraifft, slipiau pensiwn oddi wrth gyn-gyflogwr neu lythyr gan y llys yn dangos y taliadau cynhaliaeth a
gewch.  Mae angen inni weld tystiolaeth o unrhyw arian y mae pobl yn ei dalu ichi am fwyd a llety. 

0 Tystiolaeth o fudd-daliadau, lwfansau neu bensiynau
Er enghraifft, llythyrau neu hysbysiadau cyfredol gan yr adran gwaith a phensiynau yn cadarnhau faint o arian a
gewch.  Os ydych chi’n derbyn budd-dâl newydd, bydd angen inni weld eich adroddiad banc diwethaf neu eich
llyfr budd-dâl neu’ch llyfr pensiwn presennol.  Os nad yw’r dystiolaeth gennych, rhowch wybod inni ar unwaith.
Peidiwch ag anfon llyfrau archeb trwy’r post. 

0 Tystiolaeth o rent a thenantiaeth breifat
Er enghraifft, llyfr rhent, derbynebau rhent, cytundeb tenantiaeth a llythyr oddi wrth eich landlord. 

0   Tystiolaeth o ble rydych yn byw
Mae angen tystiolaeth o ble rydych yn byw, megis biliau cyfleustodau, trwydded deledu, ac mewn rhai 
achosion mae’n bosibl y bydd yn ofynnol i ymweld â chi i gadarnhau ble rydych yn byw. 

0 Tystiolaeth eich bod yn talu unrhyw arian arall
Er enghraifft llythyrau ynghylch grantiau i fyfyrwyr neu gytundebau cynhaliaeth, cytundebau neu dderbynebau 
gan warchodwr plant cofrestredig. 

Beth i’w wneud nesaf
Ar ôl ichi lenwi’r ffurflen, llofnodwch hi a’i hanfon atom gyda’r dystiolaeth sydd ei hangen.  Fel arall dewch â’r ffurflen
a’r dystiolaeth atom ni.  Peidiwch ag anfon eitemau gwerthfawr fel llyfrau archeb budd-daliadau, llyfrau banc neu
basbort drwy’r post.  Dewch â nhw i’r dderbynfa, fe chwiliwn ni am y wybodaeth sydd ei hangen arnom cyn eu rhoi yn
ôl i chi.  Peidiwch â phoeni os na fedrwch gael yr holl dystiolaeth sydd ei hangen arnom ar unwaith.   Anfonwch y
ffurflen atom ond rhowch wybod inni y byddwch yn anfon rhagor o dystiolaeth yn nes ymlaen.  Fe allech chi golli
arian os na fyddwch yn anfon y ffurflen atom ar unwaith.  Os na fedrwch gael y dystiolaeth cyn pen pythefnos, rhowch
wybod inni ac mae’n bosibl y gallwn eich helpu.  Fel arall, byddwn yn trin eich cais fel un diffygiol. 
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Gofynnir i’r cyflogwr lofnodi’r ffurflen hon a’i dilysu gyda stamp swyddogol y cwmni.

Llofnod y Cyflogwr________________________________________________________________________________

Cyfeiriad Busnes__________________________________________________________________________________

Rhif Ffôn y Cyflogwr_______________________________________________________________________________

Os ydych chi’n llenwi’r ffurflen hon mae’n rhaid ichi gofio nodi eich enw llawn a’ch cyfeiriad
a’ch rhif hawlio (os gwyddoch). HBB
Budd-dâl Tai/Gostyngiad y Dreth Gyngor

RHIF HAWLIO
Nodyn i’r Ymgeisydd: A fyddech gystal â llenwi Rhan A a gofyn i’ch cyflogwr lenwi Rhan B neu C a D.  Dylid dychwelyd
y ffurflen gyflawn i’r Cyngor.

A Enw’r Ymgeisydd:______________________________________________________________________________

Cyfeiriad:_____________________________________________________________________________________

Côd Post:  _____________________________________ Galwedigaeth:_________________________________

Rhif Ysw. Gwladol:_______________________________ Rhif Gwaith/Cyflogres:__________________________

Nodyn i’r Cyflogwr: A fyddech gystal â chynorthwyo’r ymgeisydd drwy lenwi Rhan B neu C isod yn dangos y cyflog
am y 5 wythnos, neu’r 2 fis diwethaf, a Rhan D.

Cyflog Gros Treth Incwm Ysw. Gwladol y
Gweithiwr

Cyfraniad Pensiwn
y Gweithiwr

NETT

£ c £ c £ c £ c

Cyflog Gros Treth Incwm Ysw. Gwladol y
Gweithiwr

Cyfraniad Pensiwn
y Gweithiwr

NETT

£ c £ c £ c £ c

1. Wythnos yn diweddu    /     /

2.  Wythnos yn diweddu    /     /

3.  Wythnos yn diweddu    /     /

4.  Wythnos yn diweddu    /     /

5.  Wythnos yn diweddu    /     /

B GWEITHWYR A DELIR YN WYTHNOSOL

Cyfanswm

C GWEITHWYR A DELIR YN FISOL

A yw’r wybodaeth uchod yn cynrychioli incwm arferol y gweithiwr ar gyfartaledd?   Nodwch YDY neu NAC YDY

Os ‘nac ydy’, rhowch fanylion am y 
cyfartaledd

1.  Mis yn diweddu       /     /

2.  Mis yn diweddu        /     /

Cyfanswm

D 1. Dyddiad dechrau yn y swydd______________________________________________________________

2. Dyddiad y codiad cyflog diwethaf__________________________________________________________

3. Oriau gwaith yr wythnos_________________________________________________________________

4. Os yw’r ffigurau uchod yn cynnwys symiau o Dâl Salwch Statudol, nodwch y dyddiadau:-

Dechrau’r T.S.S.____________________ T.S.S. yn parhau i gael ei dalu/wedi diweddu______________

Cwblhewch a dychwelwch i:- Tŷ Elwyn, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 3AP
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Enw’r Ymgeisydd: HBD

Cyfeiriad:

NODYN I’R YMGEISYDD: Gofynnwch i’r unigolyn neu’r sefydliad sy’n gofalu am eich plentyn lenwi’r ffurflen hon.
Gofalwch eich bod chi a’ch darparwr gofal plant yn llofnodi’r datganiadau ar waelod y dudalen. 

Ticiwch y math o ofal plant rydych chi’n ei ddefnyddio: 

Gwarchodwr plant cofrestredig sy’n gofalu am eich plentyn yn eich cartef neu yn ei chartref/gartref

Meithrinfa neu gynllun chwarae ar safle llywodraeth

Gofal meithrin cofrestredig mewn meithrinfa

Clwb cyn/ar ôl ysgol sy’n cael ei redeg gan Awdurdod Lleol

Cynllun chwarae cofrestredig Clwb cyn/ar ôl ysgol mewn ysgol

Arall (disgrifiwch y math o ofal):

Rhowch enw a chyfeiriad y Darparwr Gofal Plant: 

Rhif ffôn y safle: .........................

Rhowch fanylion y plant rydych chi’n talu am ofal plant ar eu cyfer. Os oes mwy nag un plentyn, gofynnwch am
ragor o ffurflenni

Enw llawn y plentyn

Sawl diwrnod y mae’r plentyn yn bresennol yr wythnos?    Diwrnod llawn     Hanner diwrnod

Sawl wythnos y mae’r plentyn yn bresennol mewn blwyddyn?

Tâl wythnosol (yn ystod y tymor)  £

Nifer yr wythnosau am y pris hwn 

Tâl wythnosol (yn ystod gwyliau’r ysgol)  £

Nifer yr wythnosau am y pris hwn

Dyddiad dechrau talu costau gofal plant

Oes yna gyfnodau pan na chodir tâl am ofal plant?

Rhowch fanylion am unrhyw newidiadau diweddar neu newidiadau yn y dyfodol

Dyddiad y tro diwethaf i’r prisiau godi/gostwng 

Os yw’r gofal plant yn amrywio’n rheolaidd, rhowch fanylion y costau am y 6 mis diwethaf. 

DATGANIAD YR HAWLIWR: Rwyf wedi darllen y wybodaeth ar y ffurflen hon yn ofalus ac rwy’n datgan ei bod yn wir
ac yn gyflawn hyd eithaf fy ngwybodaeth. Rwy’n gwybod bod yn rhaid imi ysgrifennu at y Cyngor ar unwaith i roi
gwybod am unrhyw newidiadau sy’n digwydd. 

Llofnod yr Hawliwr ____________________________ Dyddiad ______________________

DATGNIAD Y DARPARWR GOFAL PLANT: Rwy’n cadarnhau bod y wybodaeth uchod yn wir ac yn gyflawn

Enw (Printiwch) ________________________________

Llofnod ____________________________ Dyddiad __________ Stamp Swyddogol (os oes un) 
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Newidiadau y mae’n rhaid ichi ddweud wrthym amdanynt

Rhowch wybod inni ar unwaith os:

• oes unrhyw rai o’ch plant yn gadael yr ysgol neu’n gadael cartref;

• oes unrhyw un yn symud i mewn neu allan o’ch cartref (gan gynnwys lletwyr ac isdenantiaid);

• oes unrhyw newid yn eich incwm chi neu unrhyw un sy’n byw gyda chi, gan gynnwys budd-daliadau; 

• yw eich cyfalaf, cynilion neu fuddsoddiadau yn newid;

• ydych chi neu unrhyw un sy’n byw gyda chi yn mynd yn fyfyriwr, yn ymuno â Chynllun Hyfforddi i Ieuenctid, yn
mynd i’r ysbyty neu i gartref nyrsio, yn mynd i’r carchar, yn cael swydd, yn newid swydd neu’n gadael ei swydd; 

• yw eich rhent yn newid;

• ydych chi’n symud tŷ;

• byddwch chi neu eich cymar yn mynd i adael eich cartref am fwy na mis;  

• ydych chi’n derbyn penderfyniad gan y Swyddfa Gartref; neu os

• oes unrhyw newid i’r wybodaeth a roddwyd inni. 

Os ydych chi’n derbyn lwfans cyflogaeth a chymorth, budd-dâl analluogrwydd neu lwfans anabledd difrifol ac y
mae’r incwm hwn yn darfod oherwydd eich bod chi neu eich cymar yn dechrau gweithio neu’n gweithio mwy o
oriau, cysylltwch â’r adain fudd-daliadau.

Mae’n rhaid i chi ysgrifennu atom i roi gwybod inni am y newidiadau hyn – nid yw galwad ffôn yn ddigon. 

Os nad ydych chi’n rhoi gwybod inni am y newidiadau hyn fe allech chi golli’r arian y mae gennych hawl i’w
dderbyn neu fe allech gael gormod o fudd-daliadau.  Mae’n rhaid i chi wneud yn siŵ r eich bod chi’n rhoi gwybod
inni am y newidiadau hyn. Peidiwch â dibynnu ar rywun arall i roi gwybod inni. 

Mae’n drosedd i beidio â rhoi gwybod inni am unrhyw newid yn eich amgylchiadau sy’n effeithio ar eich Budd-dâl
Tai a/neu eich Gostyngiad y Dreth Gyngor. Mae’n bosibl y bydd yn rhaid inni fynd â chi i’r llys ac os ydym ni’n talu
gormod o fudd-dâl i chi, fe fydd yn rhaid i chi ad-dalu’r cyfan fwy na thebyg.  

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid 
Tŷ Elwyn, 3 Heol Spilman,
Llanelli, Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin Sir Gaerfyrddin
SA15 3AP.

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid 
Neuadd y Dref,
Rhydaman,
Sir Gaerfyrddin.
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