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Tudalen 2 - Gwybodaeth Help

Beth yw Budd-dal Tai? 
 
Budd-dal Tai yw help tuag at eich rhent. Nid oes rhaid i chi fod yn ddi-waith neu’n cael Cymhorthdal Incwm i gael Budd-dal
Tai. Os ydych ar incwm isel, efallai y bydd gennych hawl i gael rhywfaint o help gyda'ch rhent. Mae faint o fudd-dal a
gewch yn gyffredinol yn dibynnu ar eich incwm ac unrhyw arian neu fuddsoddiadau eraill sydd gennych, ac incwm a
chynilon pobl eraill sy'n byw yn eich cartref. 
 
Beth yw Lwfans Tai Lleol? 
 
Mae'r Llywodraeth wedi newid y ffordd rydym yn cyfrifo ac yn talu Budd-dal Tai ar gyfer rhai tenantiaid preifat o Ebrill 2008
drwy gyflwyno Lwfans Tai Lleol newydd. Bydd hawl yn seiliedig ar farn y Swyddog Rhent o'r lefelau rhent cyffredinol yn yr
ardal yn hytrach na gwerth rhentu eiddo penodol. Drwy 'denant preifat', rydym yn golygu rhywun sy'n rhentu eu cartref gan
landlord preifat. 
 
Beth yw Gostyngiad Treth y Cyngor? 
 
Gostyngiad Treth y Cyngor yw help tuag at dalu eich Treth y Cyngor. Os ydych ar incwm isel, efallai y bydd gennych hawl i
gael rhywfaint o help gyda'ch Treth y Cyngor. Gall Gostyngiad Treth y Cyngor dalu'r cyfan neu ran o'ch Treth y Cyngor.
Mae faint o fudd-dal a gewch yn gyffredinol yn dibynnu ar eich incwm a chynilon ac incwm a chynilon pobl eraill sy'n byw
yn eich cartref. 
 
Taliadau Tai Dewisol 
 
Mae Taliadau Tai Dewisol (DHPs) yn daliadau rydym yn dewis eu gwneud i ddarparu cymorth ychwanegol gyda thalu
rhent a Threth y Cyngor. Mae gennym gronfa gyfyngedig ar gyfer darparu’r taliadau hyn a phan fydd wedi cael ei wario, ni
ellir dyfarnu rhagor o DHPs. 
 
Gellir rhoi Taliadau Tai Dewisol dim ond os oes hawl i Fudd-dal tai / Gostyngiad Treth y Cyngor. I gael eich ystyried am
DHP ysgrifennwch atom yn esbonio'r amgylchiadau. 
 
Sylwer: Os ydych angen help tuag at dalu eich rhent / Budd-dal Tai yn unig, cysylltwch â'r Gwasanaeth Budd-daliadau i
ofyn am ffurflen 

Hysbysiad Preifatrwydd 
 

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon, ac unrhyw dystiolaeth ategol y byddwch yn

ei hanfon, i brosesu eich cais am Fudd-dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor.  Mae hyn yn ofynnol dan reoliadau Budd-Dal

Tai a Gostyngiadau Treth y Cyngor.  

 

Caiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel ar ein system am gyfnod o 7 mlynedd ar ôl i’ch cais ddod i ben.  

 

Gall Cyngor Sir y Fflint drosglwyddo'r wybodaeth i asiantaethau neu sefydliadau eraill fel yr Adran Gwaith a Phensiynau a

Chyllid a Thollau EM, fel y caniateir gan y gyfraith. 

 

Efallai y bydd Cyngor Sir y Fflint yn cymharu'r wybodaeth rydych wedi'i darparu, neu wybodaeth amdanoch chi y mae

rhywun arall wedi’i darparu, â gwybodaeth arall sydd gennym. Efallai y byddwn hefyd yn cael gwybodaeth amdanoch gan

drydydd parti, neu yn rhoi gwybodaeth iddynt er mwyn: 

•sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir 

•atal neu ganfod troseddau, ac 

•diogelu arian cyhoeddus. 

Efallai y byddai gwybodaeth a dderbynnir gan Gyllid a Thollau EM yn nodi newid mewn amgylchiadau a fyddai’n gallu

arwain at y system yn newid eich buddion yn awtomatig.  

Ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn rhoi gwybodaeth amdanoch i unrhyw un arall, na’n defnyddio gwybodaeth amdanoch chi at

ddibenion eraill, oni bai fod y gyfraith yn caniatáu hynny. 

Os ydych o’r farn bod Cyngor Sir y Fflint wedi cam-ddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch anfon cwyn at

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ymweld â’u  gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am sut y mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol a’ch hawliau, gweler yr hysbysiad

preifatrwydd ar ein gwefan - http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx 



Tudalen 3 - Gwybodaeth Help (parhad)

Sut rydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth 
 
Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon, ac unrhyw dystiolaeth ategol y byddwch yn ei hanfon, i
brosesu eich cais am Fudd-dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor. 
 
Byddwn yn darparu gwybodaeth am gymhwysedd ar gyfer cinio ysgol am ddim i staff Addysg priodol ac ysgolion
perthnasol. 
 
Gallwn drosglwyddo'r wybodaeth i asiantaethau neu sefydliadau eraill fel yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chyllid a Thollau
EM, fel y caniateir gan y gyfraith. 
 
Efallai y byddwn yn rhannu'r wybodaeth a ddarperir gyda rhannau eraill o'r Cyngor i'w galluogi i gyflawni swyddogaethau'r
Cyngor. 
 
Efallai y byddwn yn cymharu'r wybodaeth rydych wedi'i darparu, neu wybodaeth amdanoch chi y mae rhywun arall wedi’i
darparu, â gwybodaeth arall sydd gennym. Efallai y byddwn hefyd yn cael gwybodaeth amdanoch gan drydydd parti, neu yn
rhoi gwybodaeth iddynt er mwyn: 
 
• sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir 
 
• atal neu ganfod troseddau, a diogelu arian cyhoeddus. 
 
Mae trydydd parti yn cynnwys adrannau'r llywodraeth, awdurdodau lleol eraill a chwmnïau sector preifat fel banciau a
sefydliadau a allai roi benthyg arian i chi. 
 
Ni fyddwn yn rhoi gwybodaeth amdanoch i unrhyw un arall, na’n defnyddio gwybodaeth amdanoch chi at ddibenion eraill,
oni bai fod y gyfraith yn caniatáu hynny. 
 
Manylion cyswllt ar gyfer y Rheolwr Data (at ddibenion y Ddeddf Diogelu Data 1998): 
 
Cyngor Sir y Fflint yw'r Rheolwr Data (at ddibenion y Ddeddf Diogelu Data 1998). 
 
Os ydych am wybod mwy am ba wybodaeth sydd gennym amdanoch, neu'r ffordd rydym yn defnyddio'r wybodaeth,
gofynnwch i ni. 
 
 
 
Os nad ydych yn cytuno i ni ddefnyddio'r wybodaeth fel y nodir uchod, neu os ydych am wybod mwy am ba wybodaeth
sydd gennym amdanoch, neu'r ffordd rydym yn defnyddio'r wybodaeth, cysylltwch â ni. 



 Tudalen 4 - Prif ffurflen

tenant y cyngor?tenant preifat?denant cymdeithas dai neu
landlord cymdeithasol?

Ydych chi yn (dewiswch un blwch):

perchen-ddeiliad?

A oes unrhyw blant ar eich aelwyd? Nac
oes

Oes

A oes unrhyw oedolion yn byw gyda chi a'ch partner fel arfer? Nac
oes

Mae oedolion yn golygu pobl dros 16 oed nad oes unrhyw
un yn derbyn budd-daliadau ar eu cyfer.

Oes

Ydych chi neu'ch partner yn derbyn neu'n aros i glywed am
unrhyw geisiadau eraill am fudd-daliadau g-gan gynnwys
Credydau Treth Plant, Credydau Treth Gwaith?

Nac
ydw

Nac
ydy

Ydw Ydy

Chi Eich partner

Ydych chi neu'ch partner yn hunan-gyflogedig? Nac
ydw

Nac
ydy

Ydw Ydy

Ydych chi neu'ch partner yn gweithio i gyflogwr? Nac
ydw

Nac
ydy

Ydw Ydy

Nac
ydw

Nac
ydy

Ydych chi neu'ch partner yn gwneud unrhyw waith
arall?

Ydw Ydy

Ydych chi neu'ch partner yn derbyn neu'n aros i glywed
am unrhyw geisiadau eraill am fudd-daliadau? 
Dewisiwch "Ydw", a cyfeirwich at y rhestr ar dudalen 21 os yn
ansicr os gwelwch yn dda.  

Nac
ydw

Ydw

A oes gennych bartner sy'n byw gyda chi fel arfer? Nac
oesMae partner yn golygu rhywun yr ydych yn briod ag ef/hi neu

mewn Partneriaeth Sifil ag ef/hi neu sy'n byw gyda chi fel pe
baech yn briod.

Oes

Rhaid i chi ateb pob un o'r cwestiynau hyn cyn parhau i lenwi'ch ffurflen hawlio. 
 
Gallai atebion anghywir effeithio ar eich cais. 

Nac
ydy

Ydy

Cwestiynau Agoriadol

lletywr/byw gyda teulu neu ffrinidau/llety ynghlwm a swydd/Lluoedd 
Arfog/ysbyty/hostel/gwely a brecwast/heb gartref sefydlog?

Sawl ystafell wely sydd yn yr eiddo?

Rwyf am wneud cais Budd-daliadau a'r Gostyngiad Treth Cyngor yn unig

Dewiswch un o'r canlyno:

Rwyf am wneud cais Budd-daliadau a'r Gostyngiad Treth Cyngor a'r Brydau Ysgol Am Ddim

Rwyf am wneud cais Budd-daliadau yn unig

Rwyf am wneud cais Gostyngiad Treth Cyngor yn unig

Rwyf am wneud cais Gostyngiad Treth Cyngor yn unig a'r Brydau Ysgol Am Ddim

Rwyf am wneud cais Budd-daliadau yn unig a'r Brydau Ysgol Am Ddim

Rwyf am wneud cais Brydau Ysgol Am Ddim yn unig



 Tudalen 5 - Prif ffurflen   Eich cais

  Eich partner  Chi

Cyfenw neu enw'r teulu

Enwau eraill

Unrhyw enwau eraill yr
ydych wedi'u defnyddio

Teitl

Cyfeiriad, gan gynnwys rhif
ystafell os oes gennych un
Peidiwch â rhoi cyfeiriad eich
partner os ydych yn byw yn yr
un cyfeiriad.

Cod post Cod post

Ar ba ddyddiad y symudoch
chi i'r cyfeiriad hwn?

   Rhan 1      Chi a'ch partner

Dyddiad geni

Ffurflen Hawlio Budd-daliadau Tai a'r Dreth Gyngor

(dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy)

Rhif Ffon

Beth yw'r rhif hwn?

Eich cyfeiriad e-bost

Trwy ddarparu eich cyfeiriad e-bost byddwch yn cael eich cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrifon er mwyn i chi weld eich hawliad
Budd-dal ac unrhyw hysbysiadau. Byddwch yn cael manylion llawn eich enw defnyddiwr / cyfrinair a sut i gael mynediad at Fy
Nghyfrifon, bydd hyn yn gwneud eich hysbysiadau yn fwy diogel a bydd hefyd yn sicrhau eich bod yn derbyn eich hysbysiadau
yn gyflymach.

Ticiwch y blwch hwn os NAD oes gennych gyfeiriad e-bost:



Tudalen 6 - Prif ffurflen   Rhan 1     Chi a'ch partner - parhad

  Eich partner  Chi
Rhif Yswiriant Gwladol (YG) 
Mae hwn i'w weld ar eich slip
cyflog neu lythyrau gan yr adran
nawdd cymdeithasol neu'r
swyddfa drethi.  Ni allwn benderfynu
ynghylch eich cais heb eich rhif YG
fel arfer.

Rhowch fwy o fanylion isod. Rhowch fwy o fanylion isod.

Tua pryd oedd eich hawliad diwethaf?

Gan ba gyngor wnaethoch chi
hawlio?

Pa enw a ddefnyddioch ar gyfer yr
hawliad?

Ar gyfer pa gyfeiriad wnaethoch chi
hawlio?

Cod post Cod post

Os ydych chi neu'ch partner wedi
symud ty dros y 12 mis diwethaf,
rhowch eich cyfeiriad diwethaf.

Cod post Cod post

Dywedwch wrthym p'un a oeddech yn
berchennog, tenant preifat, tenant y
cyngor neu'n lletywr yn y cyfeiriad
hwnnw.

  Mae angen i ni weld prawf adnabod a phrawf o'ch rhif YG.  Gweler y rhestr wirio ar dudalen 37.

Os ydych wedi symud o'r cyfeiriad
hwn, ydych chi wedi hysbysu'r
Cyngor yr oeddech yn hawlio
ganddo?

Ydych chi neu'ch partner wedi
hawlio Budd-dal Tai neu Fudd-dal
y Dreth Gyngor o'r blaen?

Os nad oes gennych rif YG, neu
os nad ydych yn gallu dod o hyd
iddo, ticiwch y blwch hwn.

Os nad oes gan eich partner rif YG,
neu os nad yw ef/hi yn gallu dod o hyd
iddo, ticiwch y blwch hwn.

Naddo

Do

Naddo

Do

Naddo Naddo

Do

P

P

^

Do



   Eich partner

 Rhan 1     Chi a'ch partner - parhad

   Chi

Ydych chi neu'ch partner
wedi dod i fyw yng
Nghymru, Lloegr, Gogledd
Iwerddon, Yr Alban,
Gweriniaeth Iwerddon,
Ynysoedd y Sianel neu
Ynys Manaw yn ystod y 5
mlynedd diwethaf?

Beth yw eich
cenedligrwydd?

Os nad ydych yn Brydeinig,
ar ba ddyddiad y daethoch
i'r DU ddiwethaf a gwneud
cais i aros yma?
Y DU yw Cymru, Lloegr,
Gogledd Iwerddon a'r Alban.

Ydych chi neu'ch
partner yn yr ysbyty ar
hyn o bryd? Rhowch fwy o fanylion isod.

Pryd aethoch i mewn?

Pryd fyddwch yn dod allan
o'r ysbyty, os gwyddoch?

Gofal

Symudedd

Rhowch fwy o fanylion isod.

Tudalen 7 - Prif ffurflen

Pa mor aml?

Byddwn yn ysgrifennu atoch
ynglyn â hyn.

Byddwn yn ysgrifennu atoch
ynglyn â hyn.

Naddo

Do

Naddo

Do

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw

Faint? Faint? Pa mor aml?

P

P

P

P

^ ^

Byddwn yn ysgrifennu atoch
ynglyn â hyn.^

Dywedwch wrthym am hyn isod

Byddwn yn ysgrifennu atoch
ynglyn â hyn.^

Dywedwch wrthym am hyn isod

Ydych chi neu'ch
partner yn derbyn
Lwfans Byw i'r Anabl?

Ydych chi neu'ch
partner yn derbyn
Lwfans Gweini?

Ydych chi wedi byw
mewn Hostel i bobl
ddigartref yn y
gorffennol am dri mis
neu fwy, cyn derbyn
cymorth i gael eich
ailsefydlu yn y
gymuned?



Tudalen 8 - Prif ffurflen   Rhan 1     Chi a'ch partner - parhad

   Chi    Eich partner

Ydych chi neu'ch partner yn
talu am gynhaliaeth
myfyriwr?

P Nac ydw Nac ydy

Ydw Ydy

Pa mor aml?Faint? Faint? Pa mor aml?

Nac ydw Nac ydyYdych chi neu'ch
partner yn fyfyriwr?

A yw hyn yn llawn amser neu'n
rhan-amser?

A yw hyn yn llawn amser neu'n
rhan-amser?

Ydw Ydy

Mae myfyriwr yn golygu
unrhyw un sy'n mynychu cwrs
astudio mewn sefydliad
addysgol gan gynnwys nyrsys
dan hyfforddiant.

P
Llawn amser Rhan-amser Llawn amser Rhan-amser

Faint o'ch incwm sy'n cael ei gymryd i
ystyriaeth wrth gyfrifo'ch grant?

y flwyddyn y flwyddyn

Gadewch i ni wybod cyfanswm
y canlynol 'rydych yn derbyn.

Gadewch i ni wybod cyfanswm y
canlynol mae eich partner yn derbyn.

Grant Grant

Benthyciad

Bwrsariaeth

Benthyciad

Bwrsariaeth

Nac ydw

Ydw

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Nac ydi

Ydi

A ydych yn ofalwr maeth cymeradwyol? Os ydych, mae modd i chi
hawlio am ystafell wely ychwanegol sy'n cael ei ddefnyddio gan blentyn
maeth. Mae hyn hyd yn oed os nad oes gennych blentyn maeth ar hyn o
bryd, cyn belled a bod llai na 52 wythnos wedi mynd heibio ers i chi gael
eich cymeradwyo, neu ers i chi faethu plentyn yn ddiwethaf ac eich bod yn
parhau yn gofrestredig i dderbyn plant maeth.  Hyn hefyd yw'r achos os
ydych yn y broses o fabwysiadu plentyn sydd yn ofal yr Awdurdod Lleol ac
mae'r plentyn wedi ei osod gyda chi cyn i'r gorchymyn mabwysiadu gael ei
wneud. 

A oes gennych fab neu ferch sy'n oedolyn ac yn arfer a byw gyda chi,
ond sydd i ffwrdd ar hyn o bryd yn y Lluoedd Arfog? Os oes, mae
modd i chi hawlio am ystafell wely ychwanegol, ar yr amod nad oeddent
yn berson annibynnol cyn iddynt adael a'u bod yn bwriadu dychwelyd i'ch
cartref.

Oes gennych chi neu eich partner ystafell ychwanegol ar gyfer
gofalwr?  
Mae gofalwr yn yr ystyr hyn yn golygu rhywun sydd DDIM yn byw yn eich
cartref, ond yn darparu gofal dros nos i chi o achos salwch neu anabledd.
Bydd angen i chi ddangos prawf o hyn.

A yw eich cartref wedi ei adeiladu neu addasu ar gyfer pobl gydag
anableddau?



Tudalen 9 - Prif ffurflen   Rhan 1     Chi a'ch partner - parhad

yn brentis?

Oes gennych chi neu'ch
partner gerbyd gan Gynllun
Symudedd?

Ydych chi neu'ch partner:

yn cael hyfforddiant mewn
swydd?

mewn cystodaeth gyfreithiol?

yn dioddef o nam difrifol ar y
meddwl?

wedi'ch cofrestru'n ddall
neu wedi dechrau gweld
eto yn ystod y 28
wythnos diwethaf?

yn dioddef o salwch
hirdymor neu'n anabl?

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

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw

Nac oes

Oes

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac oes

Oes

P

P

P

P

Ar remand

Carcharor ar ddiwedd
trwydded gadw neu ryddhad
buan

Faint mae eich partner wedi ei arfarnu ar
gyfer taliadau diwedd cystodaeth?

Faint ydych wedi ei arfarnu ar gyfer
taliadau diwedd cystodaeth?

Am beth oedd hyn?

Ac am ba gyfnod?

I:

Hyd nes:

A ydych chi neu eich partner yn
gadael gofal ac o dan 22?

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Am beth oedd hyn?

Ac am ba gyfnod?

I:

Hyd nes:

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes



Tudalen 10 - Prif ffurflen  Rhan 2     Plant

Mae angen i ni gael gwybodaeth am unrhyw blant ar eich aelwyd sydd:

o dan 16 oed,

yn 16, 17, 18 neu'n 19 oed ac mewn addysg yn gwneud cwrs heb fod yn uwch na TAG Safon Uwch, SCE Lefel Uwch neu
GNVQ (uwch).

Ewch i Ran 3.
Os oes gennych fwy na phedwar o blant, defnyddiwch y dudalen Gwybodaeth
Ychwanegol (Tud. 36). Rhowch yr holl wybodaeth yr ydym yn gofyn amdani ar y
dudalen hon.

Faint o blant?

Plentyn cyntaf Ail blentyn Trydydd plentyn Pedwerydd plentyn

Enw olaf

Enwau eraill

Dyddiad geni

Rhyw eich plentyn

Perthynas y plentyn â
chi

Perthynas y plentyn â'ch
partner

Cyfeiriad arferol, os yw'n
wahanol i'ch un chi

Pwy sy'n derbyn y
Budd-dal Plant ar eu
cyfer?
Bydd angen i ni weld
tystiolaeth o hyn.

yn 16 neu'n 17 oed ac wedi cofrestru i weithio neu i gael hyfforddiant mewn swydd, neu

Rhif budd-dal plant

A oes unrhyw un o'r
plant a ddisgrifir
uchod yn byw ar eich
aelwyd?

Cod post Cod post Cod post Cod post

Nac oes

Oes

Ydych chi yn derbyn cinio am ddim i'ch plentyn/plant? 
 
Os ydych yn derbyn budd-dal cymwys (Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Lwfans Cyflogaeth a
Chymorth cysylltiedig ar sail incwm, yr elfen Gwarant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth) mae'n bosib eich bod
yn deilwng i ginio ysgol am ddim a grant tuag at wisg ysgol. Os ydych yn derbyn ac incwm blynyddol llai na
£16,190 fedrwch fod yn deilwng, ond DDIM yn gymwys os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith. 
 
Ticiwch y bocs priodol os hoffech geisio cinio am ddim a/neu grant gwisg ysgol.  
 
Ydych eisiau hawlio cinio am ddim? 
 
Mae grant gwisg ysgol ar gael i blant o flwyddyn 7 ymlaen (sydd wedi cyrraedd oedran 11 erbyn mis Medi) 
 
Ydych chi eisiau gwneud cais am grant gwisg ysgol? 
 
Pa ysgol mae eich plentyn/plant yn mynychu?   

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes



Tudalen 11 - Prif ffurflen  Rhan 2     Plant - parhad

Plentyn cyntaf
A yw'r plentyn
wedi'i gofrestru'n
ddall neu wedi
dechrau gweld eto
yn ystod y 28
wythnos
diwethaf?

A yw'r plentyn
yn derbyn
Lwfans Byw i'r
Anabl?

Faint?

Gofal

Symudedd

Ydych chi neu'ch
partner yn talu
unrhyw gostau
gwarchod plant
ar gyfer y
plentyn hwn i
warchodwr plant,
meithrinfa neu
glwb ar ôl ysgol?

Rhowch fwy
o fanylion
isod.

Nodwch enw a rhif
cofrestru'r
gwarchodwr plant /
meithrinfa.

Faint ydych yn ei
dalu bob wythnos?

yr
wythnos

Ail blentyn

Faint?

Rhowch fwy
o fanylion
isod.

Trydydd plentyn

Faint?

Rhowch fwy
o fanylion
isod.

Pedwerydd plentyn

Faint?

Rhowch fwy
o fanylion
isod.

yr
wythnos

Pa mor aml?

Pa mor aml?

yr
wythnos

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydym

Ydym

Nac ydym

Ydym

Nac ydym

Ydym

Nac ydym

Ydym

P

P

P

Ai dim ond yn
ystod tymor yr
ysgol ydych chi'n
talu am ofal plant

Na Na Na Na

Ie Ie Ie Ie

yr
wythnos



Tudalen 12 - Prif ffurflen  Rhan 3    Pobl eraill sy'n byw gyda chi

Nawr soniwch am bawb sy'n byw gyda chi a'ch partner fel arfer.

A oes unrhyw oedolion yn byw gyda chi a'ch partner fel arfer? Ewch i Ran 4.

Llenwch yr adran hon.
Oedolion yw pobl dros 16 oed nad oes unrhyw un yn hawlio Budd-dal Plant ar
eu cyfer.

Sawl oedolyn?

Unigolyn cyntaf Ail unigolyn Trydydd unigolyn

Enw olaf

Enwau eraill

Dyddiad geni

Er enghraifft, modryb,
brawd, merch, tad, wyr,
nain, llysferch, cyd-denant,
cyd-berchennog,
is-denant, lletywr,
preswylydd neu ffrind

A ydynt yn derbyn
Cymhorthdal Incwm,
Lwfans Ceisio Gwaith
yn Seiliedig ar Incwm,
Lwfans Cyflogaeth a
Chymorth yn
Gysylltiedig ag Incwm
neu Gredyd Pensiwn
(Credyd Gwarant)?

A ydynt yn derbyn
Lwfans Byw i'r Anabl
neu Lwfans Gweini?

Faint? yr
wythnos

yr
wythnos

yr
wythnos

A ydynt wedi'u
cofrestru'n ddall
neu newydd
ddechrau gweld eto
yn ystod y 28
wythnos diwethaf?

A ydynt yn fyfyriwr
llawn amser, nyrs
dan hyfforddiant,
gweithiwr gofal,
prentis neu yn cael
hyfforddiant mewn
swydd?

Pa un? Pa un?Pa un?

Peidiwch â sôn am bobl sy'n rhannu cyntedd, ystafell ymolchi neu doiled gyda chi.

Eu perthynas â chi
neu'ch partner

Nac oes

Oes

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Pa un? Pa un? Pa un?

Pa un? Pa un? Pa un?

P

P

P

P

^

Ydynt yn darparu
gofal yn eich cartref
am fwy na 35 awr yr
wythnos heblaw am
eich partner neu
plant?

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy



A ydynt yn talu rhent
neu arian am fod yn
breswylydd neu letywr i
chi neu'ch partner?

Unigolyn cyntaf

A ydynt yn dioddef o
nam difrifol ar y
meddwl?

A ydynt mewn
cystodaeth
gyfreithiol ar hyn o
bryd?

A ydynt yn yr ysbyty ar
hyn o bryd?

Faint?

Pryd mae disgwyl
iddynt gael eu
rhyddhau?

Rhowch fwy o
fanylion isod.

A yw hyn yn cynnwys arian
am fwyd?

A yw hyn yn cynnwys
arian am wres?

yr wythnos

Beth yw eu
henillion cyn
unrhyw
ddidyniadau?

Ail unigolyn Trydydd unigolyn

Pryd aethant i mewn?

Pryd mae disgwyl iddynt ddod
allan (os gwyddoch)?

A ydynt yn gweithio
am 16 awr neu fwy yr
wythnos fel arfer?

Nac ydy

Rhowch fwy o
fanylion isod.

Ydy

yr wythnos

Pryd mae disgwyl
iddynt gael eu
rhyddhau?

Beth yw eu
henillion cyn
unrhyw
ddidyniadau?

Nac ydy

Rhowch fwy o
fanylion isod.

Ydy

yr wythnos

Pryd mae disgwyl
iddynt gael eu
rhyddhau?

Beth yw eu
henillion cyn
unrhyw
ddidyniadau?

Rhowch fwy o
fanylion isod.

Rhowch fwy o
fanylion isod.

Tudalen 13 - Prif ffurflen  Rhan 3  Pobl eraill sy'n byw gyda chi - parhad

Rhowch fwy o
fanylion isod.

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

yr
wythnos

yr
wythnos

yr
wythnos

P

P

P

P

P

Faint horiau gwna hwy
normally gweithia
wythnos?

wythnos wythnos wythnos



Tudalen 14 - Prif ffurflen Rhan 3  Pobl eraill sy'n byw gyda chi - parhad

Ail unigolyn Trydydd unigolyn
A ydynt yn ennill unrhyw incwm
arall?

Rhowch fwy o
fanylion isod.

Rhowch fwy o
fanylion isod.

Rhowch fwy o
fanylion isod.

1 O ble mae'r incwm hwn yn dod?

Beth yw'r cyfanswm cyn didyniadau?

2 O ble mae'r incwm hwn yn dod?

Beth yw'r cyfanswm cyn didyniadau?

3 O ble mae'r incwm hwn yn dod?

Beth yw'r cyfanswm cyn didyniadau?

Bydd angen i ni weld
tystiolaeth o'u hincwm

Bydd angen i ni weld
tystiolaeth o'u hincwm

Bydd angen i ni weld
tystiolaeth o'u hincwm

A ydynt yn briod ag unrhyw un o'r
bobl sy'n  byw gyda chi fel arfer, neu
mewn partneriaeth sifil â nhw neu'n
byw gyda nhw fel pe baent yn briod? 
Rydym yn galw'r bobl hyn yn bartneriaid.

Nodwch enw'r
partner.

Enw(au) cyntaf

Cyfenw

Unigolyn cyntaf

Gofalwch eich bod yn sôn am unrhyw
incwm arall y maent yn ei ennill.  Mae hyn
yn cynnwys unrhyw fudd-daliadau neu
lwfansau nad ydych wedi'u nodi ar y
ffurflen hon a llog ar gynilion a
buddsoddiadau.

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

yr
wythnos

yr
wythnos

yr
wythnos

yr
wythnos

yr
wythnos

yr
wythnos

yr
wythnos

yr
wythnos

yr
wythnos

Nac ydy

Nodwch enw'r
partner.

Ydy

Nac ydy

Nodwch enw'r
partner.

Ydy

P

P

P

Nodwch eu rhif Yswiriant Gwladol.  
(Nid oes raid i chi roi hwn i ni ond gallai ein
helpu i ymdrin â'ch cais yn gyflymach.)

Pa mor aml?

Pa mor aml?

Pa mor aml?



Tudalen 15 - Prif ffurflen

Ydych chi neu'ch partner yn
derbyn neu'n aros i glywed
am gais am Gymhorthdal
Incwm, Lwfans Ceisio
Gwaith yn Seiliedig ar
Incwm, Lwfans Cyflogaeth a
Chymorth yn Gysylltiedig ag
Incwm neu Gredyd
Pensiwn?

Ewch i Ran 5.

Atebwch y ddau gwestiwn yn y
rhan hon.

Ydych chi neu'ch partner yn
derbyn Cymhorthdal Incwm,
Lwfans Ceisio Gwaith yn
Seiliedig ar Incwm, Lwfans
Cyflogaeth a Chymorth yn
Gysylltiedig ag Incwm neu
Gredyd Pensiwn ar hyn o
bryd?

Pryd ddechreuoch chi ei dderbyn?

Ydych chi neu'ch partner yn
dal i aros i glywed am gais
am Gymhorthdal Incwm,
Lwfans Ceisio Gwaith yn
Seiliedig ar Incwm, Lwfans
Cyflogaeth a Chymorth yn
Gysylltiedig ag Incwm neu
Gredyd Pensiwn?

Pryd wnaethoch y cais?

Rhaid i ni gael tystiolaeth o'ch budd-daliadau, lwfansau neu bensiwn cyn y gallwn benderfynu faint o
fudd-daliadau y gallwch eu cael.  Darllenwch y rhestr wirio ar dudalen 38 i weld beth allwch ei
ddefnyddio fel tystiolaeth.

Ewch i Ran 5.

Atebwch y ddau gwestiwn yn y rhan
hon.

Chi Eich partner

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Pa fudd-dal ydych yn ei dderbyn?

Am ba fudd-dal ydych chi'n aros i
glywed?

P

P

RHAN 4  CYMHORTHDAL INCWM, LWFANS CEISIO GWAITH YN SEILIEDIG AR INCWM, LWFANS
CYFLOGAETH A CHYMORTH YN GYSYLLTIEDIG AG INCWM A CHREDYD PENSIWN



Tudalen 16 - Prif ffurflen  Rhan 5    Bod yn hunan-gyflogedig

  Eich partner

Ewch i Ran 6. Ewch i Ran 6.Ydych chi neu'ch
partner yn
hunan-gyflogedig? Atebwch bob cwestiwn ar y dudalen

hon.
Atebwch bob cwestiwn ar y dudalen
hon.

Rhaid i chi anfon eich cyfrifon masnachu ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf atom.  Os ydych
ond newydd sefydlu'r busnes ac os nad oes gennych gyfrifon blwyddyn gyfan, bydd angen i ni
weld math arall o dystiolaeth o'ch incwm.  Byddwn yn ysgrifennu atoch ynglyn â hyn.

Pa fath o waith ydych yn
ei wneud?

Pryd ddechreuodd y
busnes?

Beth yw enw a chyfeiriad
y busnes?

Côd post Côd post

A oes gennych
unrhyw bartneriaid
busnes? Nodwch eu henw a'u cyfeiriad.Nodwch eu henw a'u cyfeiriad.

Côd post Côd post

Sawl awr yr wythnos
ydych chi'n gweithio fel
arfer?

Ydych chi'n derbyn
Lwfans Dechrau
Busnes?

Ydych chi'n talu i
mewn i gynllun
pensiwn preifat?

Rhaid i ni weld tystiolaeth o'ch enillion cyn y gallwn benderfynu faint o fudd-daliadau y gallwch eu
derbyn.  Darllenwch y rhestr wirio ar dudalen 38 i weld beth allwch ei ddefnyddio fel tystiolaeth.

  Chi
Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw

Faint? Faint?

Faint? Pa mor aml? Faint? Pa mor aml?

P

P

P

^

A ydych wedi eich
cofrestru gyda
Chyllid a Thollau EM
byddin diriogaethol?

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Pa mor aml? Pa mor aml?



Tudalen 17 - Prif ffurflen  Rhan 6    Gweithio i gyflogwr

  Eich partner

Ydych chi neu'ch
partner yn gweithio
i gyflogwr?

Ewch i Ran 7. Ewch i Ran 7.

Atebwch y cwestiynau ar y dudalen
hon.  Os ydych yn gweithio i fwy nag
un cyflogwr, rhowch eu manylion ar y
Dudalen Ychwanegol (Tudalen 36).

Atebwch y cwestiynau ar y dudalen
hon.  Os ydych yn gweithio i fwy nag
un cyflogwr, rhowch eu manylion ar y
Dudalen Ychwanegol (Tudalen 36).

Pa fath o waith ydych yn
ei wneud?

Beth yw enw a chyfeiriad
eich cyflogwr

Cod post Cod post

Pryd ddechreuoch chi'r
swydd hon?

Beth yw eich rhif cyflog,
rhif gweithiwr neu'ch rhif
staff?

Ydych chi (eich
partner) yn cael eich
cyflogi am gyfnod
cyfyngedig?

Pryd fyddwch yn gorffen? Pryd fyddwch yn gorffen?

Pa mor aml ydych chi
(eich partner) yn cael
eich talu?

  Chi

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Sawl cyflogwr?

A ydych wedi eich
cyflogi fel diffoddwr tan
ran amser neu aelod o
fyddin diriogaethol neu
adfyddin?

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw



Tudalen 18 - Prif ffurflen Rhan 6    Gweithio i gyflogwr - parhad

  Eich partner

Sawl awr yr wythnos ydych chi
(eich partner) yn ei weithio fel
arfer?

Ydych chi (eich partner) yn
derbyn Tâl Salwch Statudol
(TSS), Tâl Tadolaeth Statudol
(TTS), Tâl Mabwysiadu neu
Dâl Mamolaeth Statudol
(TMS) gan eich cyflogwr ar
hyn o bryd?

Ydych chi (eich partner) yn
cael unrhyw dâl salwch neu
dâl mamolaeth arall gan eich
cyflogwr ar hyn o bryd?

Ydych chi (eich partner) yn
talu i mewn i gynllun
pensiwn preifat neu
gynllun pensiwn cwmni?

Rhaid i ni weld tystiolaeth o unrhyw enillion cyn y gallwn benderfynu faint o fudd-daliadau y byddwch yn
eu cael.  Darllenwch y rhestr wirio ar dudalen 38 i weld beth allwch ei ddefnyddio fel tystiolaeth.

Ydych chi (eich partner) yn
cael cildyrnau neu daliadau
bonws?

Os na allwch ddarparu slipiau cyflog dylech argraffu'r ffurflen Tystysgrif Enillion a geir ar ddiwedd y
ffurflen hon (Ffurflenni Ychwanegol), a dylech chi a'ch cyflogwr ei llenwi a'i dychwelyd atom.

Pa mor aml?

  Chi

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Pryd ddechreuodd hwn?

Pryd ddechreuodd hwn? Pryd ddechreuodd hwn?

Pryd ddechreuodd hwn?

Faint? Faint? Pa mor aml?

Faint? Pa mor aml? Faint? Pa mor aml?

P

P

P



Tudalen 19 - Prif ffurflen   Rhan 7    Unrhyw waith arall

Eich partner
Ydych chi (eich
partner) yn gwneud
unrhyw waith arall?

Ewch i Ran 8. Ewch i Ran 8.

Atebwch y cwestiynau ar y
dudalen hon.

Atebwch y cwestiynau ar y
dudalen hon.

Gallai hwn fod yn waith
gwirfoddol neu unrhyw
waith arall, hyd yn oed os
nad ydych yn cael tâl.

Pa waith arall ydych chi
(eich partner) yn ei
wneud?

Beth yw enw a chyfeiriad
y sawl yr ydych chi (eich
partner) yn gwneud y
gwaith hwn iddynt?

Cod post Cod post

Pryd ddechreuoch chi
(eich partner) ar y gwaith
hwn?
Sawl awr yr wythnos
ydych chi (eich partner)
yn gweithio fel arfer?

Ydych chi (eich partner)
yn cael eich talu?

Hyd yn oed os ydych yn
derbyn costau treuliau neu
gildyrnau, dewiswch 'Ydw' a
rhowch fanylion.

Rhowch fwy o fanylion isod.Rhowch fwy o fanylion isod.

Faint o dâl ydych yn ei gael
cyn unrhyw ddidyniadau?

Pa mor aml ydych yn cael
eich talu?

Rhaid i ni weld tystiolaeth o unrhyw enillion cyn y gallwn benderfynu faint o fudd-daliadau y gallwch
eu cael.  Darllenwch y rhestr wirio ar dudalen 38 i weld beth allwch ei ddefnyddio fel tystiolaeth.

Chi

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

P

P

Os ydych yn gweithio i fwy nag un cyflogwr, rhowch fanylion y cyflogwyr eraill ar y
Dudalen Ychwanegol (tudalen 36).



Tudalen 20 - Prif ffurflen   Rhan 8  Budd-daliadau eraill a phensiynau

Ydych chi neu'ch
partner yn cael
unrhyw fudd-daliadau
eraill neu a ydych yn
aros i glywed am
fudd-daliadau yr
ydych wedi'u hawlio?

Ewch i Ran 9.

Rhowch fanylion y
budd-daliadau i ni ar y dudalen
hon.  Rhowch gyfradd lawn y
budd-daliadau cyn unrhyw
ddidyniadau.

Chi Eich partner

Sawl un o'r
budd-daliadau uchod
ydych chi'n eu hawlio
neu'n aros i glywed
amdanynt?

Enw'r budd-dâl neu'r
pensiwn

Yn aros i glywed Yn ei dderbyn nawr

Pa mor aml?

Pa ddull?

Enw'r budd-dal neu'r
pensiwn

Yn aros i glywed Yn ei dderbyn nawr

Enw'r budd-dal
neu'r pensiwn

Yn aros i glywed Yn ei dderbyn nawr

Ydych chi neu'ch partner yn derbyn neu wedi bod yn
hawlio unrhyw fudd-daliadau eraill na restrir uchod? Os ydych, rhowch fwy o fanylion ar y Dudalen

Ychwanegol Tud.36).

Nac ydw

Ydw

Nac ydym

Ydym

Nac ydy Ewch i Ran 9.

Ydy Rhowch fanylion y budd-daliadau i ni
ar y dudalen hon.  Rhowch gyfradd
lawn y budd-daliadau cyn unrhyw
ddidyniadau.

P

P

P

P

Faint?

Faint?

Pa mor aml?

Pa ddull?

Faint?

Pa mor aml?

Pa ddull?

Yn aros i glywed Yn ei dderbyn nawr

Yn aros i glywed Yn ei dderbyn nawr

Yn ei dderbyn nawrYn aros i glywed

Enw'r budd-dal
neu'r pensiwn P

Yn aros i glywed Yn ei dderbyn nawrYn aros i glywed Yn ei dderbyn nawr

Faint?

Pa mor aml?

Pa ddull?

Darllenwch y rhestr isod o fudd-daliadau a dywedwch a ydych chi neu'ch partner yn eu hawlio nawr neu wedi'u
hawlio yn y gorffennol.

Tâl Mabwysiadu Lwfans Maethu Pensiwn Ymddeol y Wladwriaeth

Lwfans Profedigaeth Lwfans Gwarcheidwad Tâl Mamolaeth Statudol

Lwfans Gofalwr Budd-dal Analluogrwydd Tâl Tadolaeth Statudol

Budd-dal Plant Budd-dal Marwolaeth Diwydiannol Tâl Salwch Statudol

Credyd Treth Plant Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol Budd-dal Anabledd Rhyfel

Lwfans Mamolaeth Pensiwn Rhyfel / Pensiwn Gweddw
Rhyfel

Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar
Gyfraniadau

Budd-dâl Gwr neu Wraig Weddw
Credyd Pensiwn

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
Cyfrannol

Lwfans Anabledd Difrifol
Credyd Treth Gwaith

^



Tudalen 21 - Prif ffurflen   Rhan 9   Arian arall sy'n dod i mewn

Ydych chi neu'ch partner yn cael unrhyw
arian arall (neu'n disgwyl cael arian arall)
nad ydych eisoes wedi sôn amdano yn y
ffurflen hon?

Os nad ydych, nid oes angen i chi lenwi'r dudalen hon.

Atebwch y cwestiynau ar y dudalen hon.  Nid oes raid i chi sôn
am daliadau o'r Gronfa Byw'n Annibynnol, Ymddiriedolaeth
Eileen, Ymddiriedolaeth MacFarlane nac Ymddiriedolaeth
Skipton.

Mae hyn yn cynnwys pensiynau galwedigaethol, pensiynau gwaith a phensiynau preifat, cynhaliaeth neu gymhorthal
plentyn i chi, eich partner neu unrhyw blant yr ydych wedi sôn amdanynt yn y ffurflen hon, arian o gronfa ymddiriedolaeth,
lwfansau hyfforddi, grant neu fenthyciad myfyriwr ac unrhyw daliadau arian parod.  Hefyd soniwch am unrhyw arian yr
ydych yn ei gael gan bobl sy'n byw yn eich cartref fel preswylwyr, lletywyr neu is-denantiaid.

  Arian arall 1   Arian arall 2   Arian arall 3

Pa fath o incwm
yw hwn?

Pwy sy'n ei
dderbyn?

Faint?

Pa mor aml?

Sut mae'n cael
ei dalu?

Pryd
ddechreuodd yr
incwm hwn gael
ei dalu iddynt?

Pryd mae'r
incwm hwn yn
debygol o
gynyddu?

Nac ydym

Ydym

Sawl ffynhonnell arian arall?

A) A ydych eisoes yn cael arian arall o
rywle?

Nac ydym

Ydym

P



Tudalen 22 - Prif ffurflen   Rhan 9 Arian arall sy'n dod i mewn - parhad

  Arian arall 1   Arian arall 2   Arian arall 3

B) A oes unrhyw un mewn dyled i chi neu'ch partner?

Rhowch fanylion isod

Am beth?

Faint?

I bwy mae'r arian yn
ddyledus?

C) Ydych chi'n disgwyl cael unrhyw arian yn ystod y 12
mis nesaf?

Rhowch fanylion isodEr enghraifft, tâl diswyddo neu daliad yn lle rhybudd neu wyliau.

Am beth?

Faint?

Rhaid i ni weld tystiolaeth o unrhyw arian sy'n dod i mewn cyn y gallwn benderfynu faint o
fudd-daliadau fyddwch yn eu derbyn.  Darllenwch y rhestr wirio ar dudalen 38 i weld beth allwch ei
ddefnyddio fel tystiolaeth.

Nac oes

Oes

Nac ydym

Ydym

Sawl ffynhonnell arian ydych yn eu
disgwyl?

Faint o ffynonellau arian sy'n ddyledus?

  Arian arall 1   Arian arall 2   Arian arall 3

P

P

P



Tudalen 23 - Prif ffurflen   Rhan 10   Eich cartref

Ydych chi'n berchen ar eich
cartref eich hun neu a oes
gennych forgais?

Ewch i'r cwestiwn nesaf

Ewch i Ran 12.

Ydych chi'n denant i'r Cyngor? Atebwch y cwestiynau isod.

Ewch i Ran 11.

Carafan, cartref
symudol

Pa fath o adeilad ydych chi'n byw
ynddo?

Ty ar wahân Fflat mewn ty

Dewiswch un yn unig
Ty pâr Fflat mewn bloc

Preswyl a lletyTy Teras Fflat dros siop

Gwesty Fflat deulawr
(Maisonette)

Fflat un ystafell
neu ragor

Byngalo ar wahân Cartref nyrsio preswyl

Byngalo pâr Hostel Cartref gofal preswyl

Arall - rhowch
fanylion

A oes gwres canolog yn eich
cartref?

A oes garej yn eich cartref?

A oes lle parcio yn eich cartref?

Sawl llawr sydd yn eich cartref?

Ai mewn dim ond rhan o'r adeilad
uchod ydych chi'n byw ynddo?

Ble yn yr adeilad ydych chi'n byw?

Yn y blaen Yn y canol Yn y cefn

A oes gardd yn eich cartref?

Nac ydw /
Nac oes

Ydw / Oes

Nac ydw

Ydw

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Na

Ie

Fflat stiwdio

Cwch

^

^

^

^
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Ar ba loriau ydych chi'n byw? 
Er enghraifft y llawr isaf neu'r llawr cyntaf.

I chi a'ch aelwyd
yn unig

Yr ydych yn eu rhannu
gyda phobl eraill

Sawl ystafell sydd yn yr adeilad?
(rhowch sero ar gyfer dim)

Yn yr adeilad
cyfan

Ystafelloedd byw

Fflatiau un ystafell

Ystafelloedd gwely

Ystafelloedd ymolchi neu ystafelloedd cawod

Toiledau

Ceginau

Ystafelloedd eraill (nodwch)

Ydych chi'n defnyddio'ch cartref at
ddibenion busnes?

Oes gennych chi brif gartref yn rhywle
arall? 
Os yw eich prif gartref yn rhywle arall yn y DU
neu dramor, dewiswch 'Oes', hyd yn oed os
nad ydych yn talu rhent amdano.

Rhowch fanylion isod.

Beth yw'r cyfeiriad?

Côd post

Ydych chi'n talu rhent am eich prif gartref? Faint?

Pa mor aml?

Nac ydw

Ydw

Nac oes

Oes

Nac ydw

Ydw

P

Beth yw ei werth?

Os eos gennych fenthyciad
neu forgais, faint sydd ar ol
i'w dalu?

A yw'r eiddo ar werth?

Os 'ydi' prdy rodd wyd o ar werth?

A yw'r eiddo yn gartref newydd 'rydych yn
bwriadu symud i mewn iddo yn y dyfodol
agos?

A oes perthynas dros 60 neu yn anabl yn byw
yn yr eiddo?

A ydych wedi gwahanu oddi wrth eich partner:

A yw eich cyn partner yn byw yn yr eiddo
arall?

Ers pryd ydych wedi gwahanu?

A yw eich cyn partner yn rhiant sengl?

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw
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Ydych chi'n talu rhent am eich cartref? Ewch i Ran 12.

Atebwch y cwestiwn nesaf

Ydych chi'n talu rhent i'r Cyngor? Atebwch y cwestiynau isod.

Ewch i Ran 12.

Beth yw enw llawn a chyfeiriad
busnes eich landlord? 
Y landlord yw'r unigolyn neu'r
sefydliad sy'n berchen ar yr eiddo yr
ydych yn byw ynddo.

Cod post

Os oes gan eich landlord asiant,
rhowch enw a chyfeiriad eu busnes. 
Asiant yw'r unigolyn neu'r sefydliad yr
ydych yn talu rhent iddo.

Cod post

Ydych chi, eich partner, neu unrhyw un
o'ch plant chi neu blant eich partner yn
perthyn i'ch landlord neu'ch asiant, neu
bartner y landlord neu bartner yr
asiant? 
Mae perthyn yn cynnwys perthyn trwy
briodas, hyd yn oed os yw'r briodas wedi
dod i ben.  Rhai engheifftiau yw cyn wraig,
cyn wr, modryb, brawd, merch, tad, wyr,
nain, brawd yng nghyfraith neu lysferch.

Beth yw'r berthynas?

yn

Pryd ddechreuoch chi rentu'ch cartref?

Pryd symudoch chi i'r cyfeiriad hwn? 
Os nad ydych wedi symud i mewn eto,
dywedwch wrthym pryd ydych yn disgwyl
symud i mewn, yna rhowch wybod i ni ar ôl i
chi symud i mewn.

Pa fath o denantiaeth sydd gennych?

Pa mor hir y mae'r denantiaeth yn para? hyd

Dewiswch 'Ydw' os byddech yn talu rhent
pe na baech eisoes yn derbyn Budd-dal Tai.

Er enghraifft, byrddaliad, rhent clwm
sicr neu rywbeth tebyg.

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw

Nac ydym

Ydym

Cyfenw

Enw cyntaf

P

P

Mae

i fy landlord neu
asiant

^^

Nac ydym

Ydym

A oeddech yn gallu fforddio
talu'r pan gychywnnoch ei
rentu?
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Sut mae'r eiddo'n cael ei osod i chi? 
Dewiswch o'r rhestr.

Wedi'i ddodrefnu

Wedi'i ddodrefnu'n
rhannol

Bron dim dodrefn

Dim dodrefn

Faint o rent ydych chi'n ei dalu a
pha mor aml?

Pa mor aml?

A oes unrhyw un arall yn rhannu'r
rhent gyda chi a'ch partner?

Faint?

Nodwch eu henwau a'u perthynas â chi
a'ch partner.

Faint o'r rhent maen nhw'n ei dalu a
pha mor aml?

Pa mor aml?

A yw eich rhent wedi newid yn
ystod y 12 mis diwethaf?

Anfonwch brawf o'r dyddiad y newidiodd eich rhent ac o faint.

Ydych chi'n gwybod pryd fydd eich
rhent yn codi nesaf?

Rhaid i ni weld tystiolaeth o'ch rhent a'ch tenantiaeth cyn y gallwn benderfynu faint o fudd-daliadau y gallwch eu
derbyn.  Darllenwch y rhestr wirio ar dudalen 38 i weld beth allwch ei ddefnyddio fel tystiolaeth.

A yw eich rhent wedi'i gofrestru fel
rhent teg gan swyddog rhent?

Anfonwch yr hysbysiad o ffurflen gofrestru RO5.

A oes unrhyw wythnosau lle nad
ydych yn talu rhent?

Sawl un mewn
blwyddyn?

Ydych chi'n hwyr yn talu'ch
rhent?

O sawl wythnos?

Nac ydw

Ydw

Nac
oes

Oes

Naddo

Do

Naddo

Do

Nac oes

Oes

Nac ydw

Ydw Ar ba ddyddiad?

Cyfenw Enw cyntaf Perthynas

P

P

P

P

P

A yw'r eiddo wedi ei rentu ar sail
fasnachol i rhywun arall?

A ydych yn rhentu eich cartref gan
ymddiriedolaeth? Gydag ymddiriedolaeth
'rydym yn golygu eiddo wedi ei
drosglwyddo i berson(au) sy'n ofynnol
iddynt edrych ar ei ol/ddelio gyda neu
rywun aral (buddiolwr).

Os nad yw'r eiddo wedi ei rentu ar sail
fasnachol o'r blaen a fyddai'n cael wedi
ei rentu i unrhyw un ar wahan i
berthynas y landlord? Os felly, ia, ydych chi, neu eich partner

neu unrhyw un o'ch plant yn
fuddiolwyr yr ymddiriedolaeth?A ydych yn rhentu eich cartref gan

gwmni ydych chi neu eich partner yn
weithiwr neu gyfarwyddwr gyda neu fel
amod o'ch cyflogaeth?

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes
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Pwy sy'n talu bil y Dreth Gyngor
ar gyfer eich cartref?

Chi a/neu'ch partner

Eich landlord

Dywedwch wrthym pwy.Rhywun arall

Beth yw'ch cyfeirnod Treth
Gyngor?

A yw eich rhent yn cynnwys arian ar gyfer y canlynol?

Prydau bwyd

Pa mor aml?Faint?

Am ba brydau? Brecwast(Dewiswch.)

Cinio

Swper

Costau'r awdurdod dwr

Faint? Pa mor aml?

Gwres

Faint? Pa mor aml?

Goleuadau

Faint? Pa mor aml?

Dwr poeth

Faint? Pa mor aml?

Tanwydd i goginio

Faint? Pa mor aml?

Golchi dillad

Faint? Pa mor aml?

Glanhau ystafelloedd neu
ffenestri

Faint? Pa mor aml?

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Yes

P

P

P

P

P

P

P

P

^

^

Larwm argyfwng Nac ydy

Yes Faint? Pa mor aml?
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Garddio

Pa mor aml?Faint?

Garej neu le parcio

Pa mor aml?Faint?

Ydych chi'n gorfod rhentu'r garej fel rhan o'ch
cytundeb tenantiaeth?

Gofal a chymorth personol

Pa mor aml?Faint?

Ydych chi'n talu unrhyw
gostau gwasanaeth ar ben
eich rhent? 
ee: staff glanhau neu oleuadau
mewn ardaloedd a rennir,
system larwm, warden, prydau
bwyd neu am gynnal a chadw
lifft?

Faint? Pa mor aml?

Am beth?

Ydych chi'n byw oddi cartref ar
hyn o bryd?

Rhowch fwy o fanylion isod.

Pam nad ydych yn byw yn eich
cartref?

Pryd oedd y tro diwethaf i chi fyw yn
eich cartref?

Pryd ydych chi'n disgwyl dychwelyd
i'ch cartref?

Beth yw cyfeiriad y lle'r ydych yn byw
ar hyn o bryd?

Cod post

Ydych chi wedi is-osod eich
cartref?

Pwy sy'n byw yno nawr?

Rhaid i ni weld tystiolaeth o'ch rhent a'ch tenantiaeth cyn y gallwn benderfynu faint o fudd-daliadau y gallwch
eu derbyn.  Darllenwch y rhestr wirio ar dudalen 38 i weld beth allwch ei ddefnyddio fel tystiolaeth.

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Nac ydw

Ydw

Nac ydw

Ydw

Naddo

Do

P

P

P

P

P



Mae angen i ni gael gwybod a oes gennych chi neu'ch partner unrhyw gyfrifon banc, cynilion, buddsoddiadau neu eiddo yn y
Deyrnas Unedig neu dramor. Mae hyn yn cynnwys arian parod, cyfrifon cyfredol a chyfrifon cynilo gyda banc neu gymdeithas adeiladu,
cyfrifon Swyddfa Post, bondiau premiwm, tystysgrifau Cynilion Cenedlaethol a stociau a chyfrannau.

Sawl cyfrif?

Cyfrifon banc

Cyfrifon cymdeithasau adeiladu

Sawl cyfrif?

Cyfrifon Swyddfa'r Post

Sawl cyfrif?

Bondiau premiwm

Faint? Cyfanswm

Ymddiriedolaethau uned, ISA,
PEP, TESSA neu
fuddsoddiadau eraill

Sawl cyfrif?

Bondiau incwm neu
fondiau cyfalaf Sawl cyfrif? Cyfanswm

Arian neu eiddo mewn
ymddiriedolaeth

Sawl cyfrif? Cyfanswm

Unrhyw gynilion neu
fuddsoddiadau eraill

Sawl cyfrif? Cyfanswm

Mathau eraill o gynilion a buddsoddiadau

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Nac oes
Oes

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Enw'r banc Rhif y cyfrif
Yn enw pwy mae'r

cyfrif?
Faint o arian sydd

yn y cyfrif?

Yn enw pwy mae'r
cyfrif?

Faint o arian sydd
yn y cyfrif?Enw'r gymdeithas adeiladu Rhif y cyfrif

Yn enw pwy mae'r
cyfrif?

Faint o arian sydd
yn y cyfrif?Math o gyfrif Rhif y cyfrif
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1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Rhaid i ni weld tystiolaeth o unrhyw gynilion, buddsoddiadau neu eiddo cyn y gallwn benderfynu faint o fudd-daliadau y
gallwch eu derbyn.  Darllenwch y rhestr wirio ar dudalen 38 i weld beth allwch ei ddefnyddio fel tystiolaeth.

Ar wahân i'ch cartref, ydych chi neu'ch partner yn berchen ar unrhyw eiddo
neu dir yn y wlad hon neu dramor? 
Dylech ateb 'ydw' hyd yn oed os oes gennych forgais neu fenthyciad arno.

Nac ydw

PYdw

Faint o arian sydd
yn y cyfrif?

Yn enw pwy mae'r
cyfrif?Math o gyfrif Rhif y cyfrif

1.

2.

3.

4.
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Oes gennych chi, eich partner neu
unrhyw blant yr ydych yn hawlio ar eu
cyfer unrhyw dystysgrifau Cynilion
Cenedlaethol?

A yw eich cynilion neu'ch
buddsoddiadau'n cynnwys: Rhaid i chi ddarparu cymaint ag sy'n bosibl o dystiolaeth, fodd

bynnag, mae'n bosibl y bydd angen i ni ysgrifennu atoch.
arian ar ôl gwerthu ty, neu

arian gan elusen?

Ydych chi neu'ch partner wedi derbyn:

Pwy dderbyniondd y taliad?

Iawndal Carcharor Rhyfel y
Dwyrain Pell, neu

Chi Eich partner

iawndal i ddioddefwyr
erchyllterau a ddigwyddodd yn
ystod yr Ail Ryfel Byd? Chi Eich partner

Mae angen i ni wybod hyn i sicrhau nad ydym yn ei gyfrif fel rhan o'ch cynilion.

Nac oes

Oes

Nac ydy

Ydy

Naddo

Do

Naddo

Do

Nac oesOes gennych chi unrhyw
gyfranddaliadau?

Enw'r cwmni y mae gennych gyfranddaliadau ynddo Nifer y cyfranddaliadau

Oes

Gwerth yn fras

P

P

P

P

P

P

P

P

Nac ydyA yw eich cynilion neu'ch
buddsoddiadau'n cynnwys unrhyw
swm o bensiwn gohiriedig? Ydy Rhowch fanylion y cyfrifon gan gynnwys cyfanswm y pensiwn

gohiriedig a'r dyddiad y cafodd ei dderbyn.

Naddo

Do Pwy dderbyniodd y taliad?

^

Ydych chi, eich partner neu unrhyw
blant yr ydych yn hawlio ar eu cyfer,
wedi cael taliad gan Ymddiriedolaeth
vCJD (afiechyd Creutzfeldt-Jakob)?
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Os dyfernir Budd-dal Tai i chi, gallwch ddewis lle hoffech i ni dalu'r arian.  Gallwn drefnu bod eich
arian yn cael ei dalu:

Os dyfernir Budd-dal y Dreth Gyngor i chi, caiff ei dalu'n uniongyrchol i'ch cyfrif Treth Gyngor.

Talu'n syth i mewn i gyfrif

Cytuno i gael taliad yn syth i'ch cyfrif Llenwch Ran B ar y dudalen hon 

Cael eich talu â siec

ar gyfer Tenantiaid Preifat

Enw Banc / Cymdeithas
Adeiladu

Enw(au)  Daliwr y Cyfrif

Rhif y Cyfrif

Cangen

Cod didoli

Rhif cofrestr (Cymdeithas Adeiladu yn unig)

Os oes rheswm pam na allwch reoli'ch taliadau rhent eich
hun, efallai y gallwn dalu'ch landlord yn uniongyrchol.  Os
felly, dewiswch yr opsiwn hwn.

Rhowch fanylion eich cyfrif isod:

Os nad ydych yn dymuno rhoi manylion eich cyfrif ar y ffurflen electronig hon, gallwch argraffu, llenwi a
dychwelyd y ffurflen 'Manylion eich Cyfrif' ar dudalen 41.  Os hoffech wneud hynny, ticiwch y blwch hwn:

I wneud pethau'n fwy hwylus a diogel i chi, rydym yn eich argymell i dderbyn y taliad yn syth i'ch cyfrif banc / cymdeithas
adeiladu.  Gallwch gael cyngor ar agor a rhedeg cyfrif gan unrhyw fanc neu gymdeithas adeiladu.  Gallwch hefyd gael
cyngor annibynnol gan y Ganolfan Cyngor ar Bopeth. 
 
Efallai y gallwch ddefnyddio peiriant arian.  Bydd hyn fel arfer yn golygu y gallwch gael arian allan ar unrhyw adeg o'r dydd
neu'r nos a gallwch ddefnyddio'r rhan fwyaf o'r peiriannau hyn am ddim, ond bydd rhai yn codi tâl arnoch am dynnu arian.
Os felly, bydd rhybudd yn ymddangos ar y sgrin.  Bydd y peiriant yn rhoi cyfle i chi ganslo'ch cais heb orfod talu. 
 
Gallwch wirio'ch Budd-daliadau Tai ar eich cyfriflenni.  Os ydych yn meddwl bod taliad yn anghywir, cysylltwch â'r swyddfa
sy'n eich talu.

Rhan A: Dewis dull talu

Rhan B: Manylion y cyfrif

Defnyddiwch y dudalen ychwanegol (tud. 34) i esbonio'r
amgylchiadau arbennig sy'n eich atal rhag talu rhent eich
hun.  Cysylltwch â ni os ydych yn ansicr ynghylch unrhyw
beth.
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Rhan taliadau (Dim Lwfans Tai Lleol)

Mae'r rhain yn cynnwys pob achos sydd ddim yn geisiadau Lwfans Tai Lleol fel disgrifiwyd yn rhan 13a.

Enw banc neu gymdeithas adeiladu 

Cyfeiriad 

Postcode

Yn enw pwy mae'r cyfrif?

Rhif cyfrif

Côd Didoli'r banc 

Sut ydych eisiau i ni dalu eich Budd-dal Tai? 
 
'Rwyf eisiau fy mudd-dal fynd yn syth i'r banc neu gyfrif cymdeithas
adeiladu.

'Rwyf eisiau'r budd-dal gael ei dalu yn syth i'm Landlord

Os ydych eisiau i ni dalu eich budd-dal yn syth i'ch landlord mae rhaid arwyddo'r datganiad hwn.Talwch fy Mudd-dal Tai
yn syth i'm landlord os gwelwch yn dda. 'Rwyf yn deallt fod: 
 
Rhaid i mi ddweud wrthych bob amser am unrhyw newid yn fy amgylchiadau; 
 
Os na fyddai yn gadael i chi wybod am unrhyw newid mewn amgylchiadau a fyddwch wedi talu gormod o fudd-dal i mi o
achos hynny, fydd rhaid i mi ei dalu'n ôl: a  
 
Mae posibilrwydd i mi gael fy erlyn os na fyddai yn gadael i chi wybod am unrhyw newidiadau mewn amgylchiadau.

.

.

.

Dyddiad
Llofnod 
 
 
 
 
(Landlordiaid: Rhoddwch eich manylion banc i'r adran Budd-daliadau os ydych angen
taliadau BACS, neu bydd taliadau yn cael ei gwneud gyda siec).



Os ydych yn rhentu gan landlord preifat ac yn gwneud cais newydd neu'n symud ty ar ôl 7 Ebrill 2008, dim ond o
dan yr amgylchiadau canlynol gaiff budd-dal tai ei dalu yn syth i'ch landlord:-

Talu Budd-dal yn uniongyrchol i'ch Landlord (Lwfans Tai Lleol)

Llofnod

Dyddiad 

mae gennych fwy nac wyth wythnos o ôl ddyledion rhent; 
'rydych yn annhebygol o dalu eich rhent, neu mae gennych ôl-ddyledion rhent ac yn gyson yn
,methu talu, neu 'rydych wedi dianc o eiddo blaenorol a gadael ôl-ddyledion: neu 
ni fedrwch dalu rhent sy'n ddyledus o achos - 
 
 
 
 
Os oes tystiolaeth ysgrifenedig fod eich landlord wedi gostwng y rhent i lefel sy'n gyfartal i, neu
yn llai na, y graddfa LTLl er mwyn i chi sicrhau tenantiaeth newydd neu ddiogelu eich
tenantiaeth presennol. 

       -  methu agor cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu, 'rydych yn cael problemau dyledion
difrifol neu yn fethdalwr: fodd bynnag ddylech wneud pob ymdrech i agor cyfrif eich hunan  
       -  'rydych yn cael eich ystyried yn fregus a ddim yn gallu rheoli eich materion ariannol. 

. 

. 
 
. 
 
 
 
 
.

Os ydych yn meddwl fod unrhyw un o'r uchod yn berthnasol i chi, a 'rydych eisiau eich budd-dal ei dalu yn syth
i'ch Landlord amlinellwch eich rhesymau isod.

Fyddwn yn cysylltu â chi am hyn.

Enw Banc neu Gymdeithas Adeiladu 

Cyfeiriad 

Cod post

Yn enw pwy mae'r cyfrif? 

Rhif cyfrif 

Cod Didoli'r banc  
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Rwf eisiau cael fy nahlu gyda siec.

Rwyf eisau fy mudd-dal tai fynd yn syth i'r banc neu gyfif cymdeithas adeiladu.

Rwyf eisiau'r budd-dal tai gael ei dalu yn syth i'm Landlord.
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Fel arfer gallwn ddechrau talu budd-daliadau i chi o'r dydd Llun ar ôl i ni dderbyn eich cais. 
Ambell waith gallwn dalu budd-dal o ddyddiad cynharach os oes gennych reswm da dros beidio â'i hawlio ynghynt.
Os hoffech i ni ystyried talu'ch budd-dal o ddyddiad cynharach, dywedwch o bryd yr hoffech gael y budd-dal a pham
na wnaethoch chi hawlio ynghynt.

Y dyddiad yr hoffech ddechrau hawlio'ch
budd-dal

Dywedwch wrthym isod pam nad ydych wedi hawlio o'r blaen (rhowch gymaint ag sy'n bosibl o wybodaeth ynghyd â
thystiolaeth ddogfennol i brofi hynny.

Byddwn yn ysgrifennu atoch os oes angen mwy o wybodaeth arnom.

Ydych chi'n dymuno hawlio o
ddyddiad cynharach?

Rhan 16   Cwestiynau Ychwanegol

Os nad oes gennych argraffydd, byddwn yn anfon dogfennau
wedi'u hargraffu atoch i'w harwyddo a'u dychwelyd atom ar ôl i chi
gyflwyno'r ffurflen hon.

A yw'ch cyfrifiadur yn gallu argraffu
ffurflenni?

Nac ydy

Ydy

Nac ydw

Ydw

Rydych wedi cyrraedd diwedd y brif ffurflen. Ewch yn ôl i wirio'ch atebion - cliciwch y botwm Dangos Gwallau i
amlygu unrhyw beth yr ydych wedi'i anghofio neu unrhyw gamgymeriadau. 
 
Ar ôl i chi wirio'r ffurflen a sicrhau nad oes unrhyw wallau ynddi, cliciwch ar y botwm Cyflwyno - caiff y data yn y
ffurflen ei anfon at ein gweinyddydd. 
 
Yna dylech argraffu'r dudalen Datganiad (os gallwch).  Dylech hefyd ddarllen y rhestr wirio am fanylion ar sut i
ddarparu tystiolaeth i gefnogi'ch cais.

 Rhan 15    Cytundeb rhannu gwybodaeth gyda'ch Landlord 

O dan rai amgylchiadau, mae'n bosibl y bydd modd trefnu i rywun ymweld â chi yn eich cartref i'ch cynorthwyo i
gwblhau'r cais hwn.

A oes angen i rywun ymweld â chi yn
eich cartref?

Nac oes

Oes

Fedr rhannu gwybodaeth gyda'ch landlord helpu n ii ddelio gyda'ch cais yn gyflymach a lleihau'r risg i chi ddisgyn ar ôl
gyda'ch rhent o achos oedi efo'ch cais. 
 
Mae posibilrwydd fyddem angen cadarnhau gwybodaeth gyda'ch landlord cyn i ni wneud penderfyniad ar eich cais, er
enghraifft, dyddiad cychwyn eich Tenantiaeth.  Yn yr amgylchiadau hynny, byddwn yn cysylltu gyda'ch Landlord heb eich
caniatâd.   
 
Fodd bynnag, o dan y Ddeddf Gwarchod Data 1998 'rydym angen eich caniatâd i drafod unrhyw beth arall. 
 
Os byddech yn rhoi caniatâd i ni, fedrwn ddweud wrthynt os;

- Ydych wedi hawlio Budd-dal Tai  
- Os ydym wedi gwneud penderfyniad ar eich cais  
- Os ydym wedi gwneud taliad i chi  
- Rydym angen mwy o wybodaeth i wneud penderfyniad ar eich cais, a   
- Beth fydd y wybodaeth hynny 

Fyddwn i ddim rhoi gwybodaeth iddynt am; 
 
- eich amgylchiadau personol neu deuluol: na 
- eich amgylchiadau ariannol.

Cewch dynnu eich caniatâd yn ô unrhyw dro.  Fydd o ddim yn effeithio ar eich cais os na fyddwch yn rhoi caniataid i ni
drafod eich cais gyda'ch Landlord. Os ydych eisiau rhoi eich caniatâd i ni drafod eich cais efo'ch Landlord, arwyddwch isod
os gwelwch yn dda.

'Rwyf yn rhoi caniatâd i Gyngor Sir Y Fflint i rannu gwybodaeth gyda fy landlord neu ei gynrychiolydd. 
 
Nodwch gyda phwy gawn ni rannu gwybodaeth  
os gwelwch yn dda.                                                  Enw: 
 
Ei gyfeiriad: Dyddiad:



Tudalen 35 - Prif ffurflen

Defnyddiwch y lle gwag isod i sôn am unrhyw beth arall y credwch y dylem wybod amdano:

 Tudalen ychwanegol



Tudalen 36 - Datganiad  Datganiad ar gyfer Cais am Fudd-daliadau Tai a'r Dreth Gyngor

Rwy'n datgan bod y wybodaeth yr wyf wedi'i rhoi ar y
ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn.  Rwyf wedi gwirio'r
wybodaeth fy hun neu wedi cael rhywun i ddarllen y
wybodaeth yn ôl i mi.

Rwy'n deall y gallech gymryd camau yn fy erbyn os yw'r
wybodaeth a roddaf yn anghywir neu'n anghyflawn.
Gallai hyn gynnwys camau cyfreithiol.

Rwy'n gwybod fod rhaid i mi roi gwybod i chi yn ysgrifenedig
am unrhyw newid yn fy amgylchiadau a allai effeithio ar fy
nghais.

Llofnod y
sawl sy'n
hawlio

Llofnod
partner

Dyddiad Dyddiad

Rwy'n datgan fy mod wedi cadarnhau gyda'r hawlydd, cyhyd ag y bo'n bosibl, bod yr atebion yr wyf wedi'u hysgrifennu ar y ffurflen hon
yn gywir.

Enw'r sawl a lenwodd y ffurflen

Llofnod

Perthynas â'r sawl sy'n hawlio

Dyddiad

Enw'r ymgeisydd

Enw'r ail ymgeisydd

Y cyfeiriad y mae'r cais yn
berthnasol iddo

Math o ddaliadaeth

Os ydych yn poeni am anfon dogfennau trwy'r post, gallwch ymweld ag un o'n swyddfeydd lle gall staff wirio'r
dogfennau a'u dychwelyd atoch chi.

Fel y sonnir ym mhob rhan o'r ffurflen hon, gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth ychwanegol ar gyfer eich cais.  Gweler y manylion ar
dudalen 38.  Mae'n bosibl y bydd gofyn i chi hefyd argraffu, llenwi a dychwelyd ffurflenni a welir ar ddiwedd y ffurflen (Ffurflenni
Ychwanegol).  Nodwch p'un a yw'r wybodaeth ychwanegol hon yn cael ei dychwelyd gyda'r datganiad hwn neu ar wahân:

Amgaeir yr holl
dystiolaeth / ffurflenni

Amgaeir rhywfaint o'r dystiolaeth /
ffurflenni, bydd y gweddill yn dilyn

Bydd yr holl dystiolaeth yn
dilyn

Anfonwch y datganiad hwn, y dystiolaeth a ffurflenni
ychwanegol at:

Cyf. E-arwyddo yn
weithredol:

Dyddiad E-arwyddo:

Hyd yn oed os oes rhywun wedi llenwi'r ffurflen hon ar eich rhan, rhaid i chi arwyddo'r datganiad hwn os gallwch.  Os
oes gennych bartner, byddai o gymorth pe baent yn arwyddo isod i gadarnhau bod yr holl fanylion amdanynt yn
gywir, ond nid oes raid iddynt arwyddo.  Darllenwch y datganiad hwn yn ofalus cyn i chi ei arwyddo a nodi'r dyddiad.

Rhif ffôn 
Os yw'n bosibl (byddai hwn o gymorth pe bae gennym ymholiad)

Rwy'n deall y gallech ddefnyddio unrhyw wybodaeth yr wyf
wedi'i darparu mewn cysylltiad â'r cais hwn ac unrhyw gais
arall am fudd-daliadau nawdd cymdeithasol yr wyf wedi'u
gwneud neu yr wyf am eu gwneud.  Gallai'r cyngor roi
rhywfaint o wybodaeth i sefydliadau eraill megis adrannau'r
llywodraeth, awdurdodau lleol a chwmnïau'r sector preifat
megis banciau a sefydliadau a allai fenthyca arian i mi, os
yw'r gyfraith yn caniatáu hynny. Rwy'n cytuno y byddwch yn defnyddio'r wybodaeth yr wyf

wedi'i darparu i brosesu fy nghais am Fudd-dal Tai neu
Fudd-dal y Dreth Gyngor, neu'r ddau.  Gallai'r Cyngor wirio
rhywfaint o'r wybodaeth gyda ffynonnellau eraill os yw'r
gyfraith yn caniatáu hynny.

Cyfeirnod y ffurflen:

Argraffwch y dudalen hon ar ôl cyflwyno'ch ffurflen i ni.

Cod post



Tudalen 37 - Rhestr wirio Rhestr wirio tystiolaeth

Caiff y rhestr hon ei chreu wrth i chi lenwi'r ffurflen.  Mae'n dangos y categorïau o dystiolaeth y mae gofyn i chi eu
darparu gyda'ch cais.  Rhestrir mwy o fanylion am yr hyn sy'n dderbyniol fel tystiolaeth dros y tudalennau canlynol
(cliciwch y botwm "Nesaf" i weld y wybodaeth hon).  Gwiriwch eich bod wedi cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei
hangen arnom i brosesu'r cais - gallwch argraffu'r dudalen hon os dymunwch.

-  Ydych chi wedi cwblhau'r ffurflen hawlio? 

-  Ydych chi wedi darparu gwybodaeth ychwanegol ar dudalen 36 os oedd y brif ffurflen yn gofyn i chi wneud hynny? 

-  Ydych chi wedi cysylltu â'r rhyngrwyd a chyflwyno'ch ffurflen i ni? 

-  Ydych chi wedi argraffu ac arwyddo'r datganiad?

Rhaid i ni weld tystiolaeth o'r wybodaeth yr ydych wedi'i rhoi i ni yn y ffurflen hawlio.  Dylech anfon y dystiolaeth hon
atom ynghyd â'r datganiad wedi'i arwyddo (tudalen 37).  Rhaid i chi ddarparu dogfennau gwreiddiol, NID llungopïau.

At ddefnydd swyddogol yn unig - cliciwch yma i olygu'r rhestr wirio uchod (dad-gliciwch i adfer y rhestr awtomataidd):



Ydych chi wedi cynnwys yr holl dystiolaeth sydd ei hangen arnom i brosesu'ch cais?

Prawf o'ch rhif Yswiriant Gwladol
Rhaid i chi anfon dogfen wreiddiol yn cadarnhau eich Rhif Yswiriant Gwladol chi a'ch partner.
Mae'ch Rhif Yswiriant Gwladol i'w weld ar eich:

• P45;

• P60;

• Slipiau cyflog;

• Llythyr treth;

Prawf adnabod ar eich cyfer chi a'ch partner

Rhaid i chi a'ch partner brofi pwy ydych chi cyn y gallwn dalu unrhyw fudd-daliadau i chi.  Rhaid i chi anfon un math o brawf
adnabod atom yn ogystal â phrawf o'ch rhif Yswiriant Gwladol.

Dyma rai enghreifftiau o'r dogfennau gwreiddiol y gallwn eu derbyn fel prawf.

• Cyfriflen banc (gyda dyddiad o fewn pedair wythnos cyn dyddiad eich cais)

Tystysgrif geni (llawn neu fyr)

Tystysgrif o gyflogaeth yn Lluoedd EM

Tystysgrif o gyflogaeth yn y Llynges Fasnachol

Papurau ysgariad neu ddirymiad

Trwydded yrru

Llythyr cydnabyddiaeth safonol y Swyddfa Gartref (SAL 1 neu 2)

Cerdyn adnabod a roddwyd gan aelod-wladwriaeth y Gymuned Ewropeaidd (CE) neu Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE)

Llythyr gan eich cyfreithiwr, gweithiwr cymdeithasol, swyddog prawf neu Gyllid y Wlad

Polisïau yswiriant bywyd

Tystysgrif priodas

Cerdyn meddygol

Pasbort (presennol a dilys)

Trwydded i fyw yn y DU

Bil cyfleustodau (megis nwy neu drydan) wedi'i dalu yn eich enw ar gyfer y chwarter diwethaf

Slipiau cyflog gan eich cyflogwr presennol

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Prawf o'r bobl sy'n byw yn eich cartref

Ar gyfer plant

Llythyr cynghori am Fudd-daliadau Plant yn dweud y bydd eich budd-dal plant yn cael ei dalu i mewn i'ch cyfrif banc. 
Rhaid i'r llythyr cynghori ddangos y cyfraddau talu presennol.

Llythyr cynghori am Lwfans Byw i'r Anabl yn eich hysbysu bod budd-dal yn cael ei dalu i mewn i gyfrif banc. 
Rhaid i'r llythyr cynghori ddangos y cyfraddau talu presennol.

I unrhyw un arall sy'n byw gyda chi fel rhan o'ch teulu (ond nid fel is-denant neu letywr)

Slipiau cyflog i ddangos eu henillion cyn didyniadau

Prawf o unrhyw incwm arall y maent yn ei dderbyn gan gynnwys budd-daliadau, manylion pensiwn preifat a
chadarnhad o log y maent wedi'i gael ar eu cynilion a'u buddsoddiadau

Prawf eu bod yn fyfyriwr ar gynllun hyfforddi gan y llywodraeth neu brentisiaeth

Rhaid i chi roi dogfennau gwreiddiol i ni fel prawf.  Nid ydym yn derbyn llungopïau.

•

•

•

•

•

• Llythyrau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu'r Gwasanaeth Pensiynau; neu'ch

• Cerdyn Yswiriant Gwladol

Tudalen 38 - Manylion y rhestr wirio   Manylion y dystiolaeth y dylech ei darparu.

Tystiolaeth o incwm
Budd-daliadau a lwfansau

• Y llythyr sy'n dweud wrthych y bydd budd-dal yn cael ei dalu i mewn i'ch cyfrif banc

Rhaid i'r llythyr cynghori ddangos y cyfraddau talu presennol

• Cerdyn budd-daliadau a derbynneb gan swyddfa bost yn dangos swm y taliad diwethaf a dderbynioch

• Cyfriflenni banc presennol sy'n dangos bod y budd-dal wedi'i dalu i mewn i'ch cyfrif banc

• Mae angen i ni weld eich llythyr yn cadarnhau eich bod yn derbyn Credyd Treth Gwaith neu Gredyd Treth Plant.

Pensiynau

• Y llythyr pensiwn

• Cyfriflenni banc cyfredol yn dangos bod y pensiynau (preifat neu Bensiwn Ymddeol y Wladwriaeth) wedi'u talu i'ch
cyfrif banc

• Slip neu lythyr cynghori pensiwn preifat neu alwedigaethol

Incwm arall
• Llythyr dyfarnu os oes budd-dal wedi'i ddyfarnu i chi

• Hybysiadau dyfarnu gorchymyn llys neu lythyrau gan yr Asiantaeth Cymorth Plant yn rhoi manylion am gynhaliaeth

• Llythyrau gan rieni absennol yn cadarnhau'r cynhaliaeth y maent yn ei dalu i chi os nad oes gorchymyn llys wedi'i roi

• Manylion polisi yswiriant neu gynllun incwm cartref



Rhaid i chi ddarparu dogfennau gwreiddiol fel prawf.  Nid ydym yn derbyn llungopïau.

Prawf o fuddsoddiadau a chynilion
• Cyfriflenni banc neu gymdeithas adeiladu (cofiwch gynnwys y rhain yn enwedig os yw eich cyflog neu'ch budd-daliadau yn

cael eu talu i'r cyfrif hwn).  Ni allwn ymdrin â'ch cais heb y manylion hyn.

Rhaid i'r cyfriflenni gynnwys y ddau fis diwethaf o leiaf.

• Llythyr gan y banc neu'r gymdeithas adeiladu yn cadarnhau manylion y cyfrifon

• Dogfennau'n dangos prawf o berchnogaeth, er enghraifft cyfriflenni'n dangos asedau ar gyfer tystysgrifau, bondiau,
ymddiriedolaethau uned, stociau a chyfranddaliadau, Bondiau Premiwm, tystysgrifau cynilo ac ati.

Prawf o enillion
Gweithio i gyflogwr

• Prawf o'ch holl enillion gan gynnwys:

didyniadau o enillion mewn cynllun pensiwn preifat;

didyniadau o enillion mewn cynllun pensiwn;

manylion Tâl Salwch Statudol neu Dâl Mamolaeth Statudol a gynhwysir yn y tâl; a

manylion nifer yr oriau a weithwyd.

• Rhaid i brawf o enillion fod yn un neu fwy o'r canlynol.

Eich pum slip cyflog diwethaf os ydych yn cael eich talu bob wythnos

Eich tri slip cyflog diwethaf os ydych yn cael eich talu bob pythefnos

Eich dau slip cyflog diwethaf os ydych yn cael eich talu bob mis

os nad yw'r uchod gennych, argraffwch y ffurflen tystysgrif o enillion a geir ar ddiwedd y ffurflen hon (ffurflenni ychwanegol).
Rhaid i chi a'ch cyflogwr lenwi'r ffurflen hon a'i dychwelyd atom.  Os ydych newydd ddechrau'ch swydd a heb gael eich talu
eto, anfonwch lythyr gan eich cyflogwr gyda manylion eich enillion disgwyliedig.

Os dangosir eich cyfraniadau pensiwn preifat neu alwedigaethol ar eich slip cyflog, byddwn yn derbyn hwn fel prawf.  Os
ydych wedi trefnu'ch pensiwn preifat neu alwedigaethol eich hun, rhaid i chi roi'r gyfriflen ddiweddaraf gan eich darparwr
pensiwn fel prawf o'ch cyfraniadau.

Tudalen 39 - Manylion y rhestr wirio   Manylion y dystiolaeth y dylech ei darparu (parhad).

Hunan-gyflogedig

• Eich cyfrifon mwyaf diweddar

• Cytundeb partneriaeth os oes gennych un

• Manylion taliadau a wnaed i bensiwn preifat neu alwedigaethol

• Asesiadau Treth
Os nad oes gennych unrhyw un o'r uchod, cysylltwch â Gwasanaethau Budd-daliadau eich Cyngor Lleol a gofynnwch am
ffurflen hunan-gyflogedig.

Prawf o rent

Os ydych yn rhentu'ch cartref gan y cyngor, nid oes raid i chi ddarparu prawf o'r rhent yr ydych yn ei dalu.

Os ydych yn rhentu'ch cartref gan landlord preifat neu gymdeithas dai, bydd raid i chi anfon un neu fwy o'r mathau canlynol o
brawf.

• Eich cytundeb tenantiaeth presennol

• Eich llyfrau rhent neu dderbynebau a llythyr gan eich landlord neu'ch asiant yn cadarnhau manylion eich tenantiaeth

• Y ffurflen hysbysiad o gofrestru (RO5), os oes gennych denantiaeth a ddiogelir neu denantiaeth a reoleiddir

• Fel arall, gall eich landlord lenwi'r ffurflen landlord ar ddiwedd y ffurflen hon (Ffurflenni Ychwanegol).

Is-denantiaid, preswylwyr a lletywyr
Os ydych yn rhentu rhan o'ch cartref i is-denant, preswylydd neu letywr, bydd angen i chi anfon llythyr atom yn cadarnhau faint ydych yn ei
godi a phryd y symudont i mewn.  Bydd angen i chi anfon un o'r mathau canlynol o brawf i brofi eich bod yn derbyn rhent hefyd.

• Cytundeb y denantiaeth

• Llyfrau rhenti neu dderbynebau

Myfyrwyr
Nid yw'r mwyafrif o fyfyrwyr yn gymwys i gael Budd-dal Tai.  Mae llawn amser yn golygu mwy na 16 awr o ddysgu dan
arweiniad bob wythnos.  Mae eithriadau i'r rheol hon yn cynnwys myfyrwyr sydd yn:

• anabl;

• dros 60 oed;

• yn derbyn Budd-dal Plant ar gyfer eu plant; neu

• dan 20 oed ac yn dilyn cwrs addysg bellach hyd at 19 oed.

Bydd angen i chi anfon dogfennau gwreiddiol i brofi eich incwm o fenthyciadau, grantiau, bwrseriaethau, gweithred cyfamod
ac ati.  Llythyr dyfarnu gan eich awdurdod addysg yw'r prawf gorau o incwm myfyriwr.

Nid yw myfyrwyr llawn-amser yn cael eu 'hystyried' ar gyfer y Dreth Gyngor.  Mae hyn yn golygu nad oes raid iddynt dalu'r
Dreth Gyngor.  Os mai dim ond myfyrwyr llawn amser sy'n byw yn eich eiddo, ni fydd raid i chi dalu'r Dreth Gyngor.
Cysylltwch â Gwasanaethau Refeniw eich cyngor lleol am fwy o fanylion.



Ffurflenni Ychwanegol   Ffurflen i dalu budd-dal i'ch landlord

Eich datganiad

Talwch fy Mudd-dal Tai yn syth i fy landlord.

Rwy'n deall bod raid i mi ddweud wrthych am unrhyw newid yn fy amgylchiadau.

Os bydd gormod o fudd-daliadau yn cael eu talu i mi gan nad wyf wedi rhoi gwybod i chi am newid yn fy
amgylchiadau, rwy'n deall bod posibilrwydd y bydd raid i mi dalu unrhyw daliadau ychwanegol yn ôl i chi.

Rwy'n deall y gallwn gael fy erlyn os nad wyf yn dweud wrthych am newid yn fy amgylchiadau.

Cyfeiriad

Enw llawn

Llofnod Dyddiad

Datganiad eich landlord

Enw llawn

Enw'r cwmni 
(os yw'n
berthnasol)
Cyfeiriad

Cod post

Rwy'n cytuno derbyn Budd-daliadau Tai ar gyfer y tenant a enwir yn y ffurflen hon.

Rwy'n deall, yn unol â'r gyfraith:

Bod raid i mi ddweud wrthych ar unwaith os wyf yn darganfod unrhyw newid yn amgylchiadau'r tenant.

Y gallwch roi'r gorau i dalu budd-dal i mi os nad wyf yn dweud wrthych am unrhyw newid yn amgylchiadau'r tenant.

Y gallwn gael fy erlyn am dderbyn Budd-dal Tai y gwn nad oes gennyf hawl i'w dderbyn, ac

Os byddwch yn talu gormod o Fudd-daliadau Tai i mi ar gyfer unrhyw denant, mae'n bosibl y bydd raid i
mi ei ad-dalu.

Llofnod Dyddiad

Ffurflen Taliad Uniongyrchol i Landlord

Gallwch dynnu'r swm o fudd-daliadau a or-dalwyd o'r budd-dal a dderbyniaf ar gyfer unrhyw denantiaid
eraill.  Ni fydd hyn yn effeithio ar eu rhent.

Os ydych am i ni dalu'ch budd-dal yn syth i'ch landlord, rhaid i chi arwyddo'r datganiad hwn.

Dychwelwch y ffurflen hon wedi'i chwblhau at:



Preifat a chyfrinachol

Budd-daliadau Tai a'r Dreth Gyngor - Tystysgrif o Enillion

Ffurflenni Ychwanegol  Ffurflen Tystysgrif o Enillion

I'w llenwi gan y gweithiwr
Eich enw Eich rhif gweithiwr neu waith

Cyfeiriad Eich rhif Yswiriant Gwladol

Eich swydd

Eich llofnod

I'w llenwi gan y cyflogwr

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn helpu'ch gweithiwr trwy lenwi'r manylion isod a dychwelyd y ffurflen atynt.

Os oes gennych rif Yswiriant Gwladol ar eu cyfer sy'n wahanol i'r un a ddangosir uchod, dylech ei nodi yn y blwch isod.

Rhif Yswiriant Gwladol

Ticiwch y blwch cywir i ddangos pa mor aml y mae'r gweithiwr yn cael ei dalu.  Os yw 'Arall' yn berthnasol, nodwch y cyfnod.

Bob wythnos Bob pythefnos Bob pedair
wythnos

Bob mis calendr

Arall (rhowch fanylion)

Disgrifiwch sut ydych yn talu'r gweithiwr (er enghraifft, arian
parod, siec, yn syth i gyfrif banc).

Tâl sylfaenol arferol Oriau gwaith arferol

Manylion tâl ar gyfer y pum wythnos, tri pythefnos, dau fis calendr neu bedair wythnos diwethaf.  (Dylech gynnwys goramser,
bonws, TSS, TMS ac ati).

Cyfraniadau pensiwn
galwedigaethol neu
bersonol

Diwedd cyfnod tâl Nifer yr oriau a
weithiwyd

Tâl gros (cyn
didyniadau)

Cyfraniadau YG Treth a dalwyd gan y
gweithiwr

Nodwch yma os cynhwysir Tâl Salwch Statudol neu Dâl Mamolaeth Statudol

Eich enw Cyfeiriad
eich busnes

Enw'ch busnes

Rhif ffôn eich
busnes

Rwy'n cadarnhau bod y wybodaeth uchod yn gywir

Eich llofnod Rhowch stamp awdurdodi'r
busnes yn y blwch hwn

Eich swydd yn y
busnes

Defnyddiwch y ffurflen hon os na allwch chi, eich partner neu unrhyw oedolyn arall sy'n byw gyda chi
ddarparu slipiau cyflog gwaith. Dychwelwch y ffurflen wedi'i chwblhau at:

Cod post



Ffurflenni Ychwanegol

Talu i mewn i gyfrif

Cyfrif cynilion cymdeithas adeiladu - nid cyfrif siec neu forgais

Yn enw neu enwau pwy mae'r cyfrif?

Enw'r banc neu'r gymdeithas
adeiladu
Rhif y cyfrif

Cyfrif siec banc neu gymdeithas adeiladu neu gyfrif cadw banc - nid cyfrif morgais

Rhif cofrestru

Enw'r banc neu'r gymdeithas adeiladu

Cod didoli'r gangen

Rhif y cyfrif

Cyfrif buddsoddiad Banc Cynilion Cenedlaethol - nid cyfrif cyffredin

Math o gyfrif - er enghraifft, cyfrif cadw neu gyfrif
cyfredol

Rhif y cyfrif

Ticiwch un blwch i nodi pa fath o gyfrif yr ydych am i ni dalu'r arian iddo.  Yna rhowch fanylion y
cyfrif.

Cyfeiriad

Enw llawn

Budd-daliadau Tai a'r Dreth Gyngor - Ffurflen Manylion Cyfrif

Defnyddiwch y dull yr wyf wedi'i ddewis i dalu unrhyw Fudd-dal Tai y mae gennyf hawl iddo i mi.  Rwy'n deall na
allaf newid y dull talu ar ôl i mi ei ddewis heb roi cyfarwyddiadau ysgrifenedig.

Eich llofnod:Dyddiad:

Cod Post

Dychwelwch y ffurflen hon wedi'i llenwi at:

  Manylion Cyfrif Banc



Ffurflenni Ychwanegol

Defnyddiwch y lle gwag isod i gofnodi'r newidiadau a wnaed i'r ffurflen ddechreuol.

  Newidiadau



Nac oesA oes gan y cwsmer bartner? Oes

Ffurflen Ragarweiniol - Manylion y Cwsmer

   PartnerHawlydd

Cyfenw neu enw teulu

Enwau cyntaf

Unrhyw enwau eraill

Teitl

Cyfeiriad

Cod Post Cod Post

Rhif ffôn yn ystod y dydd

Cartref GwaithPa rif ffôn yw hwn? Cartref Gwaith

Symudol Ffôn testun Symudol Ffôn testun

Dyddiad geni

Trefniadau galw'n ôl / nodiadau'r achos

At ddefnydd y swyddfa'n unig

Enw(au)'r Cwsmer Cyfeiriad

Dyddiad / Amser y'i
cyflwynwyd

Dyddiad
E-arwyddo:

Cyf. Dilysu Data

Oes gennych chi werth
mwy na £16,000 o gynilion
a buddsoddiadau?

Nid oes raid i chi roi hwn i ni,
ond gallai ein helpu i ymdrin
â'ch cais yn gyflymach.



 Tudalen 5 - Prif ffurflen

Chi Eich partner

Chi Eich partner

Mae'r cyngor yn ymroddedig i Bolisi Cyfle Cyfartal i hyrwyddo cydraddoldeb a thriniaeth deg yn ei wasanaethau.  Er mwyn
monitro effeithiolrwydd y polisi hwn, gofynnir i bob cwsmer sy'n llenwi ffurflen gais am fudd-daliadau lenwi'r ffurflen hon. Mae
hyn yn wirfoddol ac nid yw'n effeithio ar eich cais am fudd-dâl mewn unrhyw ffordd.

Asiaidd

Prydeinig

Asiaidd Prydeinig

Gwyddelig

Bangladeshaidd

Gwyn arall

Indiaidd

Cashmireg

Cymysg

Pacistanaidd

Gwyn a Du Caribïaidd

Asiaidd arall

Gwyn a Du Affricanaidd

Gwyn ac Asiaidd

Du

Cymysg arall

Du Prydeinig

Caribïaidd

Affricanaidd

Du arall

Tsieineaidd

Arall

Nodwch: (Chi)

Nodwch: (Eich partner)

Nodwch: (Chi)

Nodwch: (Eich partner)

Nodwch: (Chi)

Nodwch: (Eich partner)

Nodwch: (Chi)

Nodwch: (Eich partner)

Chi Eich partner

Chi Eich partner

Nodwch: (Chi)

Nodwch: (Eich partner)

  Arolwg Ethnig

Gwyn

Chi Eich partner

Chi Eich partner
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