CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY
BODLONDEB, CONWY LL32 8DU
Gwasanaethau Cwsmeriaid Budd-dal: 01492 576491
Ffacs: 01492 576260

Peidiwch â defnyddio’r ffacs ar gyfer cyflwyno achosion cyfreithiol

Nodiadau ar gyfer llenwi’r ffurflen hawlio Budd-dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor ac os
yw’n berthnasol, ffurflen hawlio Prydau Ysgol Am Ddim a Grant Gwisg Ysgol Uwchradd
Y FFORDD HAWSAF O HAWLIO EICH BUDD-DAL TAI A GOSTYNGIAD TRETH Y CYNGOR YW MYND AR-LEIN AR www.conwy.gov.uk
Ynglŷn â’r ffurflen hon
Mae’r ffurflen hon wedi cael ei dylunio yn arbennig fel ei bod yn hawdd i’w llenwi. Efallai ei bod yn edrych braidd yn hir, ond rhaid
i ni ofyn llawer o gwestiynau er mwyn gwneud yn sicr fod pawb sy’n hawlio yn cael y swm iawn o fudd-dal. Os ydych chi'n dymuno
hawlio Prydau Ysgol Am Ddim ac / neu Grant Gwisg Ysgol Uwchradd YN UNIG, ffoniwch fy swyddfa ar y rhif ffôn uchod a byddwn
yn anfon ffurflen unigol atoch. Efallai na fydd rhaid i chi lenwi pob rhan o’r ffurflen, ond mae angen i chi lenwi unrhyw ran sy’n berthnasol i chi. Mae pob rhan yn dechrau efo cwestiwn i’ch helpu i benderfynu a oes angen i chi lenwi’r rhan honno.
EISIAU CYFLYMU TALIADAU EICH HAWLIADAU? Gweler gwaelod tudalen 25 i gael rhagor o fanylion.
Budd-dal Tai/ Gostyngiad Treth y Cyngor
Dyluniwyd Budd-dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor i helpu pobl ar incwm isel i dalu eu rhent ac/neu Treth y Cyngor. Gall unrhyw
un sy’n talu rhent neu Dreth y Cyngor hawlio’r budd-daliadau hyn, gan gynnwys pensiynwyr, pobl wael neu ddi-waith, rheini sengl
ac os ydych yn gweithio a bod eich incwm yn is na lefel penodol. Os nad ydych yn sicr os ydych yn gymwys, cysylltwch â
Gwasanaeth Cwsmer Budd-daliadau ar 01492 576491 i gael cyngor neu ewch i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:
www.conwy.gov.uk. Mae’n cynnwys ‘Cyfrifydd Parod’ sy’n galluogi pobl i wybod eu hunion hawl am Fudd-dal Tai/ Lwfans Tai Lleol
a Treth y Cyngor drwy ddilyn cyfarwyddiadau cam wrth gam.
Sylwer, os yw eich cyfalaf, cynilion a buddsoddiadau yn £16,000 neu fwy, yna efallai nad ydych yn gymwys am Fudd-dal Tai/
Gostyngiad Treth y Cyngor.
NID YW HYN YN BERTHNASOL OS YDYCH YN DERBYN CREDYD PENSIWN - CREDYD GWARANTEDIG.
Prydau Ysgol Am Ddim
Bydd Prydau Ysgol am Ddim ond yn cael eu darparu i ddisgyblion sy’n mynd i ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy os yw eu
rhieni/ gwarchodwyr yn derbyn un o’r canlynol: Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (ar Sail Incwm), Lwfans Cyflogaeth a
Chymorth (yn seiliedig ar Incwm), Credyd Pensiwn Gwarantedig, Credyd Treth Plant cyn belled nad oes hawl ganddynt i dderbyn
Credyd Treth Gwaith a bod eu hincwm yn is na lefel a osodir gan y Llywodraeth neu Gymorth dan Ran VI Deddf Lloches a Mewnfudo
1999. Mae disgyblion sy’n derbyn Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith (ar Sail Incwm) neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
(yn seiliedig ar ag Incwm) eu hunain hefyd yn gymwys.
Byddwn ond yn ysgrifennu atoch chi os ydych yn gymwys neu os nad ydych bellach yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.
Grant Gwisg Ysgol Uwchradd
Mae’r incwm cymwys ar gyfer y Grant Gwisg Ysgol Uwchradd yr un fath â’r uchod ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim. Bydd grant am wisg
ysgol ar gyfer blynyddoedd 7-11 yn cael eu gwneud os yw rhieni/ gwarchodwyr y disgyblion yn byw ym Mwrdeistref Sirol Conwy. Ond
yn achos disgyblion blwyddyn 7 sy’n symud i ysgol uwchradd a gynhelir gan awdurdod arall h.y. ysgol uwchradd tu allan i Fwrdeistref
Sirol Conwy, bydd angen i rieni wneud cais i’r Awdurdod lle mae’r ysgol wedi’i lleoli (mae hyn ond yn berthnasol ar flwyddyn 7). Bydd
disgyblion blwyddyn 8-11 mewn ysgolion tu allan i’r sir yn dal i hawlio Grant Gwisg Ysgol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
Byddwn ond yn ysgrifennu atoch chi os ydych yn gymwys neu os nad ydych bellach yn gymwys i dderbyn Grant Gwisg Ysgol
Uwchradd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich hawliad, ffoniwch
y Swyddfa Budd-dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor i gael cyngor.
Gwasanaeth Cwsmeriaid Budd-dal: 01492 576491
BT Text Relay 18001 01492576491
Neu drwy anfon e-bost i hben.enquiries@conwy.gov.uk
a drwy'r post i'r: Gwasanaeth Asesu Refeniw a Budd-daliadau, CBSC, Bodlondeb,
Conwy LL32 8DU
Mae'n bosibl y caiff eich galwad ei recordio i bwrpas hyfforddi a monitro
Os ydych eisiau copi o’r ffurflen hon yn Saesneg, Braille neu brint mawr,
cysylltwch â’r swyddfa hon.
Mae gennym hefyd fynediad i’r Big Word sy’n wasanaeth cyfieithu
dros y ffôn 24 awr.

Tud 1

Tystiolaeth
Rydym angen gweld tystiolaeth o rai o’r pethau rydych yn dweud wrthym amdanynt. Mae rhestr wirio ar dudalen 25 o’r
ffurflen hon i’ch cynorthwyo. Os nad ydych yn sicr a oes angen i ni weld tystiolaeth o rywbeth, cysylltwch efo ni. Byddwn
yn dweud wrthych beth rydym angen ei weld. Ni allwn dalu budd-dal i chi hyd nes byddwn wedi gweld y dystiolaeth
rydym wedi gofyn amdani.
Llenwi’r ffurflen
Os ydych yn llenwi’r ffurflen hon ar bapur, defnyddiwch inc du. Peidiwch â defnyddio pensel. Os gwnewch gamgymeriad, rhowch
groes trwyddo ac ysgrifennu’r ateb cywir yn union wrth ei ochr. Peidiwch â defnyddio hylif neu dâp cywiro.
Efo cwestiynau sy’n gofyn am ateb “Ie” neu “Na” , ticiwch y bocs cywir. Os byddwch yn dewis ateb o restr o atebion, ticiwch yn y
bocs cywir. Peidiwch â rhoi croes mewn unrhyw focs. Os byddwch yn ateb cwestiwn efo croes, bydd rhaid i ni anfon y ffurflen yn
ôl i chi, a bydd hynny’n achosi oedi efo’ch hawliad.
Os bydd rhywun arall yn llenwi’r ffurflen ar eich cyfer, mae lle arbennig iddynt lofnodi.
Os byddwch angen help i lenwi’r ffurflen
Os byddwch angen unrhyw help, mae ein rhif ffôn ar waelod y dudalen hon.
Rydym ar agor rhwng 8.45am a 5.15pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 8.45am a 4.45pm ar ddydd Gwener. Byddwn naill ai yn
eich helpu dros y ffôn neu gallwch alw/drefnu apwyntiad yn un o’r swyddfeydd sy’n cael eu dangos isod, neu gallwch gysylltu efo sefydliad fel Cyngor ar Bopeth. Mae cyfeiriad a rhif ffôn y gangen agosaf atoch ar dudalen 28.
Beth i’w wneud nesaf
Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen hon, llofnodwch hi a’i hanfon atom ni, efo’r dystiolaeth rydym angen ei gweld, neu gallwch ddod â’r
ffurflen a’r dystiolaeth atom ni yn un o’r swyddfeydd isod. Dim angen apwyntiad.
Swyddfeydd y Cyngor, Bodlondeb, Conwy

dydd Llun i ddydd Iau 8.45am tan 5.15pm,

dydd Gwener 8.45am tan 4.45pm

Swyddfa Ardal, Llawr Cyntaf, Llyfrgell Bae Colwyn,
Ffordd Coetir Orllewinol, Bae Colwyn LL29 7DH

Dydd Llun, dydd Mercher, dydd Iau 9.00am – 5.15pm
Dydd Mawrth 10.00am – 5.15pm - Dydd Gwener 9.00am – 4.45pm

Swyddfa Ardal Llanrwst, Plas-yn-Dre, Llanrwst,

dydd Mercher 10am tan 1.00pm.

Neuadd y Dref, George Street,
Llandudno LL30 2UP

dydd Llun i ddydd Iau 8.45m tan 5.15pm

dydd Gwener 8.45am tan 4.45pm

Bydd cwsmeriaid yn gallu cael eu gweld yn y Llyfrgell, TRWY APWYNTIAD YN UNIG ffoniwch y rhif ar waelod y dudalen hon os
ydych yn dymuno gwneud apwyntiad.
Llyfrgell Abergele

dydd Gwener

1pm tan 2.30pm

Llyfrgell Cerrigydrudion

Cewch eich hysbysu o'r diwrnod/amser pan fydd yr apwyntiad wedi'i wneud

Llyfrgell Bae Cinmel

dydd Gwener

3pm tan 4pm

Os na fyddwch yn anfon y ffurflen atom ar unwaith, gallech golli arian. Os na allwch gael y dystiolaeth rydym ei hangen ar hyn bryd,
anfonwch y ffurflen yn ôl atom rŵ an ac anfon y dystiolaeth yn ddiweddarach. Os ydych yn cael trafferth cael y dystiolaeth, rhowch
wybod i ni, ac efallai y byddwn yn gallu eich helpu.

Taliad Tai Dewsiol
Gall hawlwyr sydd angen cymorth ariannol pellach gyda chostau tai ac sy'n derbyn
Budd-dal Tai, wneud cais am Daliad Tai Dewisol (TTD) trwy lenwi ffurflen gais Taliad Tai
Dewisol. Mae ffurflenni cais TTD ar gael yn unrhyw un o'r mannau cyswllt uchod.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich hawliad, ffoniwch y
Swyddfa Budd-Dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor i gael cyngor.
Gwasanaeth Cwsmeriaid Budd-dal: 01492 576491
BT Text Relay 18001 01492 576491
Neu drwy anfon e-bost i hben.enquiries@conwy.gov.uk
a drwy’r post i’r: Gwasanaeth Asesu Refeniw a Budd-daliadau, CBSC, Bodlondeb, Conwy LL32 8DU
Tud 2

Pryd byddwn fel arfer yn dechrau talu budd-dal

Os ydych yn symud i gartref newydd a hawlio Budd-dal Tai/ Gostyngiad Treth y Cyngor yn yr un wythnos, bydd eich
hawliad fel arfer yn dechrau ar y diwrnod y symudoch i mewn. Os ydych yn gwneud cais am fudd-dal ar wythnos
wahanol i’r wythnos y symudoch i mewn, bydd eich budd-dal fel arfer yn dechrau o’r dydd Llun cyntaf wedi i ni dderbyn eich ffurflen hawlio. Os yw hwn yn ail hawliad a bod eich ffurflen yn ein cyrraedd o fewn 1 mis calendr ar ôl
diwedd eich hawliad diwethaf, byddwn yn talu eich budd-dal o’r diwrnod ar ôl diwedd eich hawliad diwethaf. Os yw
eich ffurflen hawlio yn cyrraedd dros 1 mis calendr ar ôl diwedd eich hawliad diwethaf, byddwn ond yn gallu talu eich
budd-dal fel arfer o’r dydd Llun ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen.

Newidiadau mae’n rhaid i chi ddweud wrthym amdanynt

Dywedwch wrthym ni ar unwaith os:
• bydd unrhyw un o’ch plant yn dechrau, gadael neu newid ysgol neu adael gartref;
• bydd unrhyw un yn symud i mewn neu allan o’ch cartref (yn cynnwys lojar neu is-denant);
• bydd eich incwm chi neu incwm unrhyw un sy’n byw efo chi yn newid, gan gynnwys newid mewn budd-daliadau;
• bydd eich cyfalaf, cynilion neu fuddsoddiadau yn newid;
• byddwch chi neu unrhyw un sy’n byw efo chi yn mynd yn fyfyriwr, yn mynd i’r ysbyty neu gartref nyrsio, yn mynd
i’r carchar neu, yn cael, yn newid neu’n gadael swydd;
• bydd eich rhent yn newid;
• byddwch chi’n symud;
• byddwch chi neu eich partner i ffwrdd o’ch cartref am fwy na mis;
• byddwch yn cael unrhyw benderfyniad ynglŷn ag aros yn y DU gan y Swyddfa Gartref; neu
• bydd unrhyw beth rydych wedi dweud wrthym amdano yn newid.
Rhaid i chi ddweud wrthym mewn ysgrifen am y newidiadau hyn – nid yw galwad ffôn yn ddigon.
Os na fyddwch yn dweud wrthym am y newidiadau hyn efallai byddwch yn colli arian y mae gennych hawl iddo, neu
gallech gael gormod o fudd-dâl.
Rhaid i chi wneud yn sicr eich bod yn dweud wrthym am y newidiadau hyn. Peidiwch â dibynnu ar rywun arall i
drosglwyddo'r neges i ni.
Mae’n drosedd peidio dweud wrthym am unrhyw newid amgylchiadau sy’n effeithio ar eich budd-dal. Efallai byddwn
yn mynd â’r mater yn eich erbyn i’r llys, ac os byddwn yn talu gormod o fudd-dal i chi mae’n debyg y bydd rhaid i chi
ei dalu yn ôl.
Rhowch wybod am unrhyw newidiadau drwy’r post at: Gwasanaethau Asesu Refeniw a Budd-daliadau, Cyngor
Bwrdeistref Sirol Conwy, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU
Neu drwy e-bost at hben.enquiries@conwy.gov.uk

Sut byddwn yn casglu a defnyddio gwybodaeth

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth rydych yn ei rhoi ar y ffurflen hon, ac unrhyw wybodaeth i gefnogi y byddwch yn
ei anfon atom, i brosesu eich cais am Fudd-dal Tai, Gostyngiad Treth y Cyngor, Prydau Ysgol Am Ddim a Grant Gwisg
Ysgol Uwchradd.
Gallwn roi’r wybodaeth i adrannau eraill o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, asiantaethau neu sefydliadau eraill fel yr
Adran Gwaith a Phensiynau a. Chyllid a Thollau EM, fel sy’n cael ei ganiatáu gan y gyfraith.
Efallai y byddwn yn cymharu’r wybodaeth rydych wedi’i roi, neu’r wybodaeth amdanoch chi sydd wedi cael ei rhoi
gan rywun arall, efo gwybodaeth arall rydym yn ei dal. Efallai byddwn hefyd yn cael gwybodaeth amdanoch chi oddi
wrth drydydd partïon eraill, neu’n roi gwybodaeth iddynt er mwyn:
• gwneud yn sicr fod yr wybodaeth yn gywir;
• atal neu ganfod tor-cyfraith;
• diogelu arian y cyhoedd; a
• gwneud yn sicr eich bod yn cael yr holl fudd-dal mae gennych hawl iddo.
Mae’r trydydd partïon hyn yn cynnwys adrannau’r llywodraeth, awdurdodau lleol a chwmnïau sector preifat fel banciau
a sefydliadau allai fenthyca arian i chi.
Ni fyddwn yn rhoi gwybodaeth amdanoch chi i unrhyw un arall, na defnyddio gwybodaeth amdanoch i unrhyw
bwrpas arall, os nad yw’r gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny.
Ni, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, sy’n rheoli data at ddiben y Ddeddf Diogelu Data.
Os hoffech wybod mwy am ba wybodaeth sydd gennym amdanoch, neu sut byddwn yn defnyddio’r wybodaeth honno,
gofynnwch i ni.

HHB/CTBA 8/16

Ffurflen gais ar gyfer Budd-dal Tai, Gostyngiad Treth y Cyngor a
Phrydau Ysgol Am Ddim a Grant Gwisg Ysgol Uwchradd os yw'n briodol

At ddefnydd swyddogol yn unig

Eich teitl (Mr, Mrs, Miss, Ms):
Eich enw llawn:

Stamp dyddiad derbyn

Cyfeiriad (yn cynnwys rhif y fflat/ystafell)

Dyddiad dosbarthU

Cod post:

Y Rheswm

Rhan 1 Amdanoch chi a’ch partner
A oes gennych bartner sy’n byw
efo chi fel arfer?
Ystyr partner yw rhywun rydych
yn briod iddo/iddi neu’n byw efo
nhw fel petaech yn briod.

Na
Oes

Os oes gennych bartner, rhaid i chi ateb pob cwestiwn amdanynt,
yn ogystal ag amdanoch chi.

CHI

EICH PARTNER

Cyfenw
Enwau eraill
Unrhyw gyfenwau eraill rydych
wedi’u defnyddio
Teitl (Mr, Mrs, Ms ac yn y blaen)
Cyfeiriad
Peidiwch â rhoi cyfeiriad eich
partner os ydi o'r un peth â’ch un
chi.
Cod Post

Cod Post

Dyddiad geni
Llythrennau

Rhifau

Rhif Yswiriant Gwladol
Fe
e welwch hwn ar slipiau cyflog
neu lythyrau oddi wrth yr Adran
Os nad oes gennych rif Yswiriant
Waith a Phensiwn neu Cyllid a
Gwladol neu os na allwch ddod
Thollau EM. Fedrwn ni ddim
penderfynu ar eich cais os na fydd o hyd iddo, ticiwch y bocs hwn.
gennym eich rhif Yswiriant Gwladol.
Eich rhif ffôn yn ystod y dydd
Cartref/Gwaith
Symudol

Llythyren

Llythrennau

Rhifau

Llythyren

Os nad oes gan eich partner rif
Yswiriant Gwladol neu os na
allant ddod o hyd iddo, ticiwch y
bocs hwn.
Cartref/Gwaith
Symudol

Cyfeiriad e-bost
Dull cyswllt sy’n well gennych

Llinell dir

Symudol

E-bost

Drwy ddewis e-bost fel dull cyswllt sy’n well gennych, gall unrhyw geisiadau am wybodaeth gael
eu hanfon i’r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd, a gellir ei ddefnyddio i gysylltu â chi yn y dyfodol. Os
bydd unrhyw fanylion yn newid, rhaid i chi roi gwybod i’n swyddfa ar unwaith.
Tud 1

Rhan 1 Amdanoch chi a’ch partner - parhad
CHI
A ydych chi neu eich partner
wedi hawlio Budd-dal Tai, neu
Ostyngiad Treth y Cyngor o’r
blaen?

EICH PARTNER

Naddo
Do

Naddo
Pryd wnaethoch y cais?

Pa gyngor wnaethoch chi gais iddo?

Do

Pryd wnaethant y cais?

Pa gyngor wnaethon nhw gais iddo?

Pa enw wnaethoch chi ei ddefnyddio i hawlio? Pa enw wnaethon nhw ei ddefnyddio i hawlio?
Pa gyfeiriad wnaethoch chi hawlio ar ei gyfer?

Pa gyfeiriad wnaethon nhw hawlio ar ei gyfer?

Cod Post
A ydych wedi dweud wrth y
cyngor oedd yn talu eich
budd-dal eich bod wedi symud?
Ydych chi neu eich partner
yn dal i hawlio Budd-dal Tai
neu Ostyngiad Treth y Cyngor
gan y cyngor hwnnw.

Cod Post

Naddo

Naddo

Do

Do

Amherthnasol

Amherthnasol

Nac ydw

Nac ydi

Ydw

Ydi

Amherthnasol

Amherthnasol

Os ydych wedi symud i fyw yn
ystod y 12 mis diwethaf,
dywedwch beth oedd eich
cyfeiriad diwethaf.
Cod Post

Cod Post

Y dyddiad symudoch chi allan.
A oeddech yn berchen ar eich
cartref, yn denant preifat,
yn denant cyngor neu’n byw
mewn llety yn y cyfeiriad hwn?
Naddo
A ydych chi neu eich partner
wedi dychwelyd i neu wedi
Do
cyrraedd yng Nghymru, Lloegr,
Gogledd Iwerddon, Yr Alban,
Gweriniaeth Iwerddon,Ynysoedd
y Sianel neu Ynys Manaw yn ystod
y ddwy flynedd ddiwethaf?

Naddo
Byddwn yn ysgrifennu
atoch am hyn

Beth yw eich cenedligrwydd?
Os nad Prydeinig yw eich
cenedligrwydd, beth oedd y
dyddiad diwethaf y daethoch i’r
Deyrnas Unedig?
Y Deyrnas Unedig yw Cymru,
Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.
Tud 2

Do

Byddwn yn ysgrifennu
atoch am hyn

Rhan 1 Amdanoch chi a’ch partner - parhad
A ydych chi neu eich partner
yn cael Lwfans Byw i’r Anabl,
Taliad Byw yn Annibynnol neu
Daliad Annibynniaeth y
Lluoedd Arfog? Ticiwch ‘Ydw’
hyd yn oed os oes gennych chi
neu eich partner gerbyd dan y
cynllun symudedd?
A ydych chi neu eich partner yn
cael Lwfans Gweini?

CHI

EICH PARTNER

Na
Ydw

Na
Ydi

Faint?

Gofal/Byw £

Gofal/Byw £

Symudedd £

Symudedd £

Na

Na

Ydw

Ydi

A oes unrhyw un yn cael Lwfans
Gofalwr am ofalu amdanoch chi
neu eich partner?

Na

Na

Oes

Oes

Oes gennych chi neu eich
partner hawl i Lwfans Gofalwr
ond nad ydych yn derbyn taliad
gan eich bod yn derbyn
budd-daliadau eraill?

Na

Na

Oes

Oes

A ydych chi neu eich partner
yn talu tuag at gostau cynnal
mab neu ferch mewn addysg
uwch?
Anfonwch brawf o’r taliad hwn
(er enghraifft copi o’u tystysgrif
neu lythyr dyfarnu grant
myfyriwr).

Na

Na

A ydych chi neu eich partner
yn fyfyriwr?

Na

Na

Os 'Ydw/Ydi', ydych chi'n
astudio'n llawn amser neu'n
rhan amser?

Ydw

Ydi

Llawn amser

Ydw

Ydi

Faint ydych chi’n talu?

Ydych chi neu eich partner yn
derbyn benthyciad ac/ neu grant?
Os ‘Ydw’, bydd angen i ni weld
prawf o hyn.
Ydych chi’n defnyddio eich
cartref ar gyfer busnes?

Faint maent yn talu?

£

£

Pa mor aml?

Pa mor aml?

Bob

Bob

Rhan Amser

Rhan Amser

Sawl blwyddyn mae’r cwrs yn
para?
Ym mha flwyddyn ydych chi /
eich partner?
Beth yw dyddiadau dechrau a
gorffen cwrs eleni?

Faint?

Dechrau

Dechrau

Gorffen

Gorffen

Llawn Amser

Na

Ydw

Na

Ydw

Na

Ydw

Na

Ydw

Na
Ydw
Dywedwch wrthym pam nad ydych chi neu eich partner yn byw gartref.
Ydych chi neu eich partner yn byw
i ffwrdd o gartref ar hyn o bryd?
Er enghraifft, yn yr ysbyty, cartref
preswyl / nyrsio, carchar, aros
gyda ffrindiau/perthnasau etc.
Pryd wnaethoch chi/ eich partner
Pryd ydych chi / eich partner yn
fyw gartref ddiwethaf?
disgwyl dychwelyd gartref?
Dwedwch wrthym ble rydych chi/ eich partner yn byw ar hyn o bryd
Cod Post
Os yw eich cartref wedi cael ei is-osod, dwedwch wrthym pwy sy'n byw yna ar hyn o bryd.
Tud 3

Rhan 1 Amdanoch chi a’ch partner - parhad
EICH PARTNER

CHI
Oes gennych chi neu eich partner
brif gartref yn rhywle arall?
Os yw eich prif gartref yn
le arall ym Mhrydain neu dramor,
ticiwch ‘Oes’, hyd yn oed os nad
ydych yn talu rhent amdano

Na

Oes

Beth yw’r cyfeiriad?

Na

Cod Post

Nac

Ydych chi’n talu rhent
am yr eiddo hwn?

Oes

Beth yw’r cyfeiriad?

Cod Post

Ydw

Faint?

£

Ticiwch os gwelwch yn dda
os ydych chi neu eich partner:
• yn y ddalfa
• efo nam meddyliol difrifol
• wedi cofrestru’n ddall
• yn sâl am gyfnod hir neu’n anabl
Byddwn yn cysylltu efo chi os byddwn angen mwy o wybodaeth

Rhan 2 Ynghylch y Plant
Efallai byddwch yn gallu cael mwy o fudd-dal os oes plant yn rhan o’ch aelwyd chi ac os ydynt:
dan 16 oed;
16 oed hyd at 1 Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 16 oed;
16 oed a hŷn a dan 20 oed a naill ai:
• mewn addysg ar gwrs llawn amser, dim uwch na TAG (Lefel A), GNVQ uwch neu gyffelyb ac
wedi dechrau cyn iddynt droi’n 19 oed
• yn derbyn hyfforddiant cymeradwyedig nad yw’n cael ei ddarparu drwy gontract cyflogaeth ac
wedi dechrau cyn iddynt droi’n 19 oed
A oes unrhyw blant yn rhan
o’ch aelwyd?

Cyfenw

Na

Ewch i Rhan 3

Oes

Os oes mwy na thri o blant, defnyddiwch ddalen ychwanegol o bapur i
roi’r holl wybodaeth rydym yn gofyn amdani ar y dudalen hon.
Os ydych chi'n anfon dalen o bapur ar wahân, ticiwch y bocs hwn.

Plentyn cyntaf

Ail blentyn

Enwau eraill
Dyddiad geni
Beth yw rhyw'r plentyn?
Sut mae’r plentyn yn
perthyn i chi?
Sut mae’r plentyn yn
perthyn i’ch partner?
Cyfeiriad arferol os yw’n
wahanol i’ch un chi

Rhif Budd-dal Plant
Pwy sy’n cael y Budd-dal
Plant ar eu cyfer?
Tud 4

Trydydd plentyn

Rhan 2 Ynghylch y plant - parhad
Plentyn cyntaf

Ail blentyn

Trydydd plentyn

Byddwn angen gweld prawf o hyn ond nid yw budd-dal Plant yn cael ei ystyried fel rhan o'ch incwm wythnosol.
Enw ysgol y plentyn?
Ydych chi neu eich partner yn
derbyn cefnogaeth dan Ran IV
Deddf Lloches a Mewnfudo 1999?

Ydi’r plentyn wedi cofrestru’n
ddall?

Ydi’r plentyn yn cael Lwfans
Byw i’r Anabl neu Daliad
Annibyniaeth Bersonol?

A ydych chi’n talu unrhyw
gostau gofal plant i
warchodwr plant
cofrestredig, meithrinfa neu
glwb ar ôl oriau ysgol ar gyfer
y plentyn hwn?
Os ydych chi'n talu am ofal
plant yna gall rhan o'r gost hon
gael ei thynnu o ffigwr eich
incwm i gyfrif eich Budd-dal
Tai a/neu Ostyngiad Treth y
Cyngor.

Na

Ydw

Na

Na

ydi

ydi
Byddwn angen
gweld tystiolaeth
o hyn

Na

Na

ydi

Faint?

ydi

Na
Byddwn angen
gweld tystiolaeth
o hyn

ydi

Byddwn angen
gweld tystiolaeth
o hyn

Na
Faint?

ydi

Faint?

Gofal: £

Gofal: £

Gofal: £

Symudedd: £

Symudedd: £

Symudedd: £

Nac
ydw

Nac
ydw
ydw

Beth ydi enw a
rhif cofrestru yr
un sy’n gofalu?

ydw

Nac
ydi
Beth ydi enw a
rhif cofrestru yr
un sy’n gofalu?

Faint ydych chi’n talu bob Faint ydych chi’n talu bob
wythnos?
wythnos?
£

ydi

Beth ydi enw a
rhif cofrestru yr
un sy’n gofalu?

Faint ydych chi’n talu
bob wythnos?

£

Mae'n rhaid i ni weld tystiolaeth os gwneir taliadau gofal plant. Darllenwch y rhestr
wirio yn Rhan 18 er mwyn gweld beth gallwch ei ddefnyddio fel tystiolaeth.

Rhan 3 Ynghylch y bobl eraill sy’n byw gyda chi
Oes yna unrhyw un dros 16 oed,
heblaw am eich partner ac
unrhyw un yr ydych yn hawlio
amdanynt, yn byw gyda chi yn yr
eiddo?

Na

Ewch i Rhan 4.

Oes

Rhowch fanylion isod

Rŵan dywedwch wrthym am bawb sydd fel arfer yn byw efo chi a’ch partner.
Os ydych eisiau dweud wrthym am fwy na thri o bobl, defn yddiwc h ddalen o bapur ar wah ân.
Os ydych yn anfon dalen o bapur ar wahân, ticiwch y bocs hwn.
Tud 5

Rhan 3 Ynghylch y bobl eraill sy’n byw gyda chi - parhad
Y person cyntaf

Yr ail berson

Y trydydd person

Cyfenw
Enwau eraill
Rhif Yswiriant Gwladol
Dyddiad Geni
Eu perthynas efo chi neu'ch partner
Rhai enghreifftiau yw modryb,
brawd, merch, tad, ŵyr, nain,
llysferch, cyd-denant,
cydberchennog, is-denant, lojar
neu ffrind.
A ydynt yn cael Cymhorthdal
Na
Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (yn
Ydyn
seiliedig ar incwm), Credyd
Pensiwn (Credyd Gwarantedig)
neu Lwfans Cyflogaeth â
Chymorth (yn seiliedig ar incwm)?
A ydynt yn cael Lwfans Byw i'r
Anabl, Taliad Annibyniaeth
Personol, Taliad Annibyniaeth
Lluoedd Arfog neu Lwfans
Gweini?

Na
Ydyn
£

Na

Na

Ydyn

Ydyn

Na

Na

Ydyn

Faint?
yr wythnos

£

Faint?
yr wythnos

Ydyn
£

Naddo

Naddo

Naddo

Do

Do

Do

A ydynt yn fyfyrwyr llawn amser,
yn fyfyriwr nyrsio, yn weithiwr
gofal, neu’n brentis?

Na

Na

Na

A ydynt yn talu rhent neu arian
am fwyd a llety i chi neu eich
partner?

Na

A ydynt wedi cofrestru’n ddall?

Ydyn

Ydyn
£

Dywedwch
wrthym pa un

Ydyn

Dywedwch
wrthym pa un

Na
Ydyn

Faint?
yr wythnos

£

Ydyn

Faint?
yr wythnos

Ydyn
£

Nac
oes
Oes

Nac
oes
Oes

Nac
oes
Oes

A ydynt yn y ddalfa ar hyn
o bryd?

Na

Na

Na

Pryd mae
disgwyl iddynt
ddod allan?

Tud 6

Ydyn

yr wythnos

Dywedwch
wrthym pa un

Na

A oes ganddynt nam
meddyliol difrifol?

Ydyn

Faint?

Pryd mae
disgwyl iddynt
ddod allan?

Ydyn

Faint?
yr wythnos

Pryd mae
disgwyl iddynt
ddod allan?

Rhan 3 Ynghylch y bobl eraill sy’n byw gyda chi - parhad
Yr unigolyn cyntaf
Ydyn nhw yn yr ysbyty ar
hyn o bryd?

Na
Ydyn

Yr ail unigolyn
Na

Pryd aethant i’r ysbyty?

Ydyn

Y trydydd unigolyn
Na

Pryd aethant i’r ysbyty? Ydyn

Pryd aethant i’r ysbyty?

Pryd byddant yn dod allan os Pryd byddant yn dod allan os Pryd byddant yn dod allan os
ydych yn gwybod?
ydych yn gwybod?
ydych yn gwybod?

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

Na

Na

Na

Ydyn
Dywedwch
wrthym faint yw ei
enillion, cyn tynnu
unrhyw symiau ohono.

Ydyn
Dywedwch
wrthym faint yw ei
enillion, cyn tynnu
unrhyw symiau ohono.

Ydyn
Dywedwch
wrthym faint yw ei
enillion, cyn tynnu
unrhyw symiau ohono.

£

£

£

Rydym angen gweld tystiolaeth Rydym angen gweld tystiolaeth Rydym angen gweld tystiolaeth
o faint mae’n ennill.
o faint mae’n ennill.
o faint mae’n ennill.
A oes ganddynt unrhyw
incwm arall o gwbl?
Mae hyn yn cynnwys
unrhyw fudd-daliadau neu
lwfansau nad ydych wedi
dweud wrthym amdanynt ar
y ffurflen hon a llog o
gynilion a buddsoddiadau.

Na
Oes

Na
Enw’r incwm
arall cyntaf

Enw’r incwm
arall cyntaf

Oes

Enw’r incwm
arall cyntaf

Faint yw’r incwm cyn
tynnu ohono?

Faint yw’r incwm cyn
tynnu ohono?

Faint yw’r incwm cyn
tynnu ohono?

£

£

£

yr wythnos

Enw’r ail incwm
arall

yr wythnos

Enw’r ail incwm
arall

yr wythnos

Enw’r ail incwm
arall

Faint yw’r incwm cyn
tynnu ohono?

Faint yw’r incwm cyn
tynnu ohono?

Faint yw’r incwm cyn
tynnu ohono?

£

£

£

yr wythnos

Enw’r trydydd
incwm arall

A oes rhai o’r bobl sydd fel
arfer yn byw efo chi yn
briod efo’i gilydd neu’n
byw efo’i gilydd fel pe
baent yn briod?

Oes

Na

yr wythnos

Enw’r trydydd
incwm arall

yr wythnos

Enw’r trydydd
incwm arall

Faint yw’r incwm cyn
tynnu ohono?

Faint yw’r incwm cyn
tynnu ohono?

Faint yw’r incwm cyn
tynnu ohono?

£

£

£

yr wythnos

Rydym angen gweld
tystiolaeth o incymau eraill.

yr wythnos

Rydym angen gweld
Rydym angen gweld
tystiolaeth o incymau eraill. tystiolaeth o incymau eraill.

Na
Oes

Dywedwch eu henwau wrthym.
Mae

yn
bartner i

Ac mae

yn
bartner i
Tud 7

yr wythnos

Rhan 4 Ynghylch y rhent
A ydych yn talu rhent am eich
cartref?
Na
Ticiwch “ydw” os byddech yn talu
rhent ond eich bod yn cael Budd-dal Ydw
Tai neu Lwfans Tai Lleol yn barod.

Ewch i Rhan 6.
Atebwch y cwestiwn nesaf

Beth yw enw a chyfeiriad busnes
eich landlord?
Ystyr landlord yma yw’r unigolyn
neu sefydliad sy’n berchen ar yr
eiddo rydych yn byw ynddo.
Cod post
Os oes gan eich landlord asiant,
dwedwch eu henw llawn a’u
cyfeiriad wrthym.
Ystyr asiant yma yw’r unigolyn
neu sefydliad y byddwch yn talu
eich rhent iddynt.

Cod post

A ydych chi, eich partner, neu
Na
unrhyw un o’ch plant neu
blant eich partner yn perthyn i’r
Ydw
Beth yw’r berthynas?
landlord neu eu hasiant, neu i
bartner eich landlord neu
yw landlord neu
bartner yr asiant?
asiant fy
Mae perthyn yn cynnwys perthyn trwy briodas, hyd yn
oed os yw’r berthynas wedi dod i ben. Rhai enghreifftiau
yw cyn-wraig, cyn-ŵr, modryb, brawd, merch, tad, ŵyr,
wyres, mab-yng-nghyfraith neu lysferch.
A ydych chi neu eich partner yn
Na
berchen ar, neu wedi bod yn
berchen ar, unrhyw ran o’r eiddo
Ydw
rydych yn byw ynddo rŵan?
A ydych yn rhentu’r lle byw gan
gwmni yr ydych chi neu eich
partner yn gyfarwyddwr neu’n
cael eich cyflogi ganddo?

Na
Ydw

A ydych yn byw yn yr eiddo fel
amod eich cyflogaeth chi neu
gyflogaeth eich partner?

Na

Ydi’r landlord yn gynbartner i chi
neu eich partner?

Na

Ydi eich landlord yn rhiant i
blentyn yr ydych chi neu eich
partner yn gyfrifol amdano?

Na

Ydw

Ydw

Ydw

Ydi eich landlord yn
Na
ymddiriedolaeth yr ydych chi neu
eich partner yn ymddiriedolwr
Ydw
neu’n fuddiolwr iddi?
Ydi eich landlord yn
Na
ymddiriedolaeth mae eich plant
neu blant eich partner yn fuddiolwyr
Ydw
iddi?
Pryd wnaethoch chi ddechrau
rhentu eich cartref?
Pryd wnaethoch chi symud i’r
cyfeiriad hwn?
Os nad ydych wedi symud i fyw yno eto, dywedwch pryd rydych yn disgwyl symud.
(Wedyn rhowch wybod i ni pan fyddwch wedi symud i mewn).
Tud 8

Rhan 4 Ynghylch y rhent - parhad
Pa fath o denantiaeth sydd
gennych chi?
Er enghraifft, trwyddedig, byrddaliad,
tenantiaeth sicr, wedi’i reoleiddio.
tan

Beth yw hyd y denantiaeth?
Ticiwch i ddangos a yw’r eiddo yn cael
ei osod:
wedi’i ddodrefnu

efo ychydig o ddodrefn

wedi’i ddodrefnu yn rhannol

heb ei ddodrefnu

Beth yw cost rhentu eich
cartref chi?
A oes rhywun arall yn rhannu’r
rhent efo chi a’ch partner?

£

bob
(Er enghraifft bob wythnos/pythefnos/pedair wythnos/mis).

Na
Oes

Dywedwch wrthym beth yw eu henwau a’u perthynas
efo chi a’ch partner.

Faint o’r rhent fyddwch chi’n ei dalu?
£

bob
(Er enghraifft bob wythnos/pythefnos/pedair wythnos/mis).

Ydi eich rhent wedi newid yn
ystod y 12 mis diwethaf?

Na
Ydi

Pryd fydd y cynnydd nesaf
mewn rhent yn ddigwydd?

Anfonwch dystiolaeth i ni o’r dyddiad y newidiodd, a faint mae
wedi newid.

Ydi eich rhent wedi ei gofrestru
fel rhent teg gan swyddog
rhent?

Na
Ydi

Anfonwch y rhybudd cofrestru (RO5) atom.

A oes rhai wythnosau pan
nad oes angen i chi dalu rhent?

Na
Oes

Sawl wythnos mewn blwyddyn?

A ydych chi mewn dyled efo’ch
rhent?

Na
Ydw

Sawl wythnos o ddyled?
Faint yw eich dyled?

Pwy sy’n yn cael bil Treth y
Cyngor eich cartref?

£

Chi neu eich partner
Eich landlord
Rhywun arall

Dywedwch wrthym pwy fydd yn cael bil Treth y Cyngor.

Tud 9

Rhan 4 Ynghylch y rhent - parhad
A yw eich rhent yn cynnwys arian at y pethau a ganlyn?
Prydau bwyd
Na
Ydi
Os ‘Ydi’, pa rai?
Brecwast
Cyfraddau dŵr

Cinio

£
Faint? £

Pryd Nos

Na
Ydi

Faint bob wythnos?

£

Na
Ydi

Faint bob wythnos?

£

Na
Ydi

Faint bob wythnos?

£

Na
Ydi

Faint bob wythnos?

£

Na
Ydi

Faint bob wythnos?

£

Na
Ydi

Faint bob wythnos?

£

Glanhau eich cartref ac/ neu
ffenestri

Na
Ydi

Faint bob wythnos?

£

Garddio

Na
Ydi

Faint bob wythnos?

£

Na
Ydi

Faint bob wythnos?

£

Gwres
Golau
D ŵr poeth
Tanwydd ar gyfer coginio
Golchi dillad

Garej neu le parcio

A ydych yn gorfod rhentu’r garej fel
rhan o’ch cytundeb tenantiaeth?
Gofal a chefnogaeth bersonol

Na
Ydi

Na
A ydych yn gwneud
taliadau gwasanaeth ar wahân
Ydw
i’ch rhent?
Er enghraifft ar gyfer glanhau neu
oleuo mewn llefydd sy’n cael eu
rhannu efo pobl eraill, system larwm,
warden, cwnsela neu gefnogaeth cyffredinol,
prydau bwyd, neu gynnal lifft.
Anfonwch restr o'r gwasanaethau hyn.

Faint bob wythnos?

£

Faint bob wythnos?

£

Na
Ydw

Am beth?

Mae'n rhaid i ni weld tystiolaeth o'ch rhent a'ch tenantiaeth cyn y gallwn benderfynu faint o fudd-dal a gewch.
Darllennwch y rhestr wirio yn Rhan 18 er mwyn gweld beth gallwch ei ddefnyddio fel tystiolaeth.
Tud 10

Rhannu Gwybodaeth gyda’ch Landlord
Gallai rhannu gwybodaeth gyda’ch landlord ein
helpu i ddelio â’ch hawliad yn gyflymach a lleihau’r
risg y byddwch yn mynd ar ei hôl hi gyda’ch rhent
oherwydd oedi gyda’ch hawliad.
Mae’n bosibl y bydd angen i ni gadarnhau gwybodaeth
gyda’ch landlord cyn i ni wneud penderfyniad ar eich
hawliad (er enghraifft, dyddiad dechrau eich
tenantiaeth). Dan yr amgylchiadau hyn, gallwn
gysylltu â’ch landlord heb eich hawl.
Dan Ddeddf Diogelu Data 1998, rydym angen eich
caniatâd i drafod unrhyw beth arall.

Os byddwch yn rhoi caniatâd i ni, byddwn yn gallu
dweud wrth eich landlord:
• os ydych wedi hawlio Budd-dal Tai;
• os ydym wedi penderfynu ar eich hawliad;
• os ydym wedi rhoi taliad i chi; ac
• os ydym angen rhagor o wybodaeth i benderfynu
ar eich hawliad, a beth yw’r wybodaeth honno.
Ni fyddwn yn rhoi unrhyw wybodaeth i’ch landlord
ynglŷn â’ch:
• amgylchiadau chi neu eich aelwyd; neu
• amgylchiadau ariannol.
Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl unrhyw bryd.
Ni fydd yn effeithio ar eich cais os na fyddwch yn
rhoi caniatâd i drafod eich cais gyda’ch landlord.
Os ydych chi eisiau rhoi caniatâd i ni drafod eich cais
gyda’ch landlord, llofnodwch isod.

Rwy’n rhoi caniatâd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy rannu gwybodaeth am gynnydd yr hawliad Budd-dal Tai
gyda fy landlord neu eu hasiant.
Eich llofnod:

Dyddiad:

/

/

Llofnod eich
partner:

Rhan 5 Ynghylch y lle rydych yn byw
Pa fath o eiddo ydych yn byw ynddo? Ticiwch un bocs yn unig.
Fflat mewn tŷ
Tŷ ar wahân

Carafan, tŷ symudol neu gwch preswyl

Tŷ pâr

Fflat mewn bloc o fflatiau

Llety a bwyd

Tŷ mewn rhes

Fflat uwchben siop

Gwesty

Maisonette

Ystafell byw a chysgu neu ystafelloedd

Cartref nyrsio preswyl

Byngalo

Hostel

Cartref gofal preswyl

Arall
Pa loriau rydych yn byw arnynt?
A oes gan eich cartref wres
canolog?

Na

A oes gan eich cartref ardd?

Na

Oes
Oes

A ydych chi neu eich aelwyd yn
defnyddio dim ond rhan o’r
adeilad rydych wedi rhoi tic ar
ei gyfer?
Oes gennych chi neu eich
partner ofalwr sy’n byw’n
rhywle arall ond yn darparu
gofal dros nos yn eich cartref?
Os 'Oes', rhowch fanylion ac
enw a chyfeiriad y gofalwr/wyr

Na
Ydym

Ym mhle ydych chi’n byw yn yr adeilad
Y tu blaen
Y canol

Na
Oes

Tud 11

Y cefn

Rhan 5 Ynghylch y lle rydych yn byw - parhad
Oes gennych chi neu eich
Na
partner blentyn sy'n byw yn
eich cyfeiriad sy'n methu rhannu
ystafell wely oherwydd anabledd Oes
difrifol?
Os 'Oes', rhowch fanylion ac
amgaëwch unrhyw dystiolaeth
gefnogol.
Ydy eich cartref wedi cael ei
adeiladu neu ei addasu ar gyfer
pobl gydag anableddau?
Os 'Ydy', rhowch fanylion.

Sawl ystafell sydd
yn yr adeilad?

Na
Ydy

Yn yr
adeilad cyfan?

Dim ond ar gyfer chi Rydych yn eu rhannu
a’ch aelwyd?
efo pobl eraill?

Ystafelloedd byw
Ystafelloedd byw a chysgu
Ystafelloedd gwely
Ystafelloedd ymolchi
neu ystafelloedd cawod
Toiledau
Ceginau
Ystafelloedd er aill

Rhan 6 Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar
incwm) Credyd Pensiwn (Credyd Gwarantedig) a Lwfans
Cyflogaeth a Chymorth (yn seiliedig ar incwm)
A ydych chi neu eich partner yn
cael Cymhorthdal Incwm,
Lwfans Ceisio Gwaith(yn
seiliedig ar incwm), Credyd
Pensiwn, (Credyd Gwarantedig)
neu Lwfans Cyflogaeth a
Chymorth (yn seiliedig ar
incwm)?
A ydych chi neu eich partner yn
dal i aros i glywed am gais am
Gymhorthdal Incwm, Lwfans
Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar
incwm), Credyd Pensiwn,
(Credyd Gwarantedig) neu
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
(yn seiliedig ar incwm)?

Chi

Eich partner

Na
Ydw

Pryd wnaethoch chi
ddechrau ei gael?

Na
Ydi

Rŵan ewch i Rhan 13

Rŵan ewch i Rhan 13

Na

Ewch i Rhan 7

Na

Ydw

Pryd wnaethoch
chi’r cais?

Ydi

Rŵ an ewch i Rhan 13
Tud 12

Pryd wnaethon
nhw ddechrau ei gael?

Ewch i Rhan 7
Pryd wnaethant y cais?

Rŵ an ewch i Rhan 13

Rhan 7 Ynghylch cysylltiadau busnes eraill neu fod yn hunangyflogedig
Ydych chi neu eich partner yn
gyfarwyddwr cwmni?

Na

A ydych chi neu eich partner
yn hunangyflogedig?

Na

Ydw/Ydi

Byddwn yn ysgrifennu atoch i gael mwy o wybodaeth

Ydw/Ydi
Atebwch y cwestiynau ar y dudalen hon.
Rhaid i chi anfon eich cyfrifon masnachu am y flwyddyn ariannol
ddiwethaf i ni. Os mai dim ond yn ddiweddar rydych wedi dechrau’r
busnes ac nad oes gennych set gyfan o gyfrifon blwyddyn, byddwn angen
gweld rhyw dystiolaeth arall o’ch incwm. Byddwn yn ysgrifennu atoch am hyn.

Chi

Eich partner

Pa fath o waith ydych chi’n ei
wneud?

Pryd wnaeth y busnes
ddechrau?
Beth yw cyfeiriad y busnes?
Cod post
A oes unrhyw bartneriaid eraill
yn y busnes?

Na

Cod post
Na

Oes

Dywedwch eu henw a’u
cyfeiriad wrthym.

Oes

Dywedwch eu henw a’u
cyfeiriad wrthym.

Cod post

Cod post

Sawl awr yr wythnos ydych
chi'n gweithio fel arfer?
A ydych yn cael Lwfans
Dechrau Busnes?

A ydych yn talu mewn i
gynllun pensiwn preifat?

Na
Ydw

Na
Ydw

Faint?

Faint?

£

£

Pa mor aml?

Pa mor aml?

Bob

Bob

Na

Na

Ydw

Ydw

Faint?

£

£

Bob

Bob

Faint?

Rhaid i ni weld tystiolaeth o’ch enillion cyn y gallwn benderfynu faint o fudd-dal gewch chi. Darllenwch
y rhestr yn Rhan 18 i weld beth gewch ei ddefnyddio fel tystiolaeth.
Tud 13

Rhan 8 Ynghylch gweithio i gyflogwr
A ydych chi neu eich partner yn
Na
Ewch i Rhan 9.
gweithio i gyflogwr?
Ydw
Atebwch y cwestiynau ar y dudalen hon. Os ydych yn gweithio i
Mae hyn yn cynnwys derbyn Tâl
fwy nag un cyflogwr, dywedwch wrthym am yr holl gyflogwyr ar
Salwch Statudol, Tâl Tadolaeth
ddalen o bapur ar wahân a’i hanfon efo’r ffurflen hon.
Statudol, Tâl Mamolaeth Statudol
a Lwfans Cynghorydd?
Os ydych yn anfon dalen o bapur ar wahân, ticiwch y bocs hwn.

Chi

Eich partner

Pa fath o waith ydych chi’n ei
wneud?

Beth ydi enw a chyfeiriad eich
cyflogwr?
Cod post

Cod post

Pryd wnaethoch chi ddechrau yn
y swydd hon?
Beth yw eich rhif cyflog, rhif
gweithiwr neu rif staff?
A ydych yn cael eich cyflogi am
gyfnod cyfyngedig o amser?

Na
Ydw

Pryd fydd yn dod i ben?

Nac
ydy
Ydy

Pa mor aml ydych chi’n cael eich
talu?
Beth yw eich cyflog gros?

£

£

Y dreth a delir?

£

£

£

£

£

£

Yr Yswiriant Gwladol a delir?
Cyflog net?
Ydi'r uchod y cyflog normal a
gewch?

Na

Os 'Na' rhowch fwy o fanylion

Na

Ydw

Ydy

Na

Na

Ydw

Ydy

Sut ydych chi’n cael eich talu?
Er enghraifft mewn arian parod,
efo siec neu’n syth i gyfrif mewn
banc neu gymdeithas adeiladu.
Pryd oedd eich codiad cyflog
diwethaf?
Pryd fydd eich codiad cyflog
nesaf?
Sawl awr yr wythnos ydych chi’n
gweithio fel arfer?
Rhowch fanylion unrhyw
oramser, bonws neu gomisiwn
rheolaidd.
A ydych yn cael Tal Salwch
Statudol (SMP) neu Dâl
Mamolaeth Statudol (SMP), Tâl
Tadolaeth Statudol (SSP) gan eich
cyflogwr ar hyn o bryd?

Tud 14

Pryd bydd yn dod i ben?

Os 'Na' rhowch fwy o fanylion

Rhan 8 Ynghylch gweithio i gyflogwr – parhad
Chi
A ydych yn cael unrhyw dâl
arall yn ychwanegol i SSP,
SMP ac SPP?
Ydych chi'n talu at unrhyw
gynllun pensiwn preifat neu
gwmni?

Eich partner

Na

Na

Ydw

Ydi

Na

Na

Ydw

Faint?

Ydi

£

Faint?

£

Pa mor aml?

Pa mor aml?

Bob

Bob

Rhaid i ni weld tystiolaeth o’ch enillion cyn gallwn benderfynu faint o fudd-dal rydych i’w gael. Darllenwch
y rhestr yn Rhan 18 i weld beth gewch ei ddefnyddio fel tystiolaeth.

Rhan 9 Ynghylch unrhyw waith arall.
A ydych chi neu eich partner
Na
yn gwneud unrhyw waith arall?
Ydw/Ydi
Gallai hyn fod yn waith
gwirfoddol neu unrhyw waith
arall, hyd yn oed os nad ydych
yn cael cyflog amdano.

Ewch i Ran 10.
Atebwch y cwestiynau
ar y dudalen hon.

Chi

Eich partner

Pa waith arall ydych chi’n ei
wneud?

Beth yw enw a chyfeiriad yr un
rydych yn gweithio iddo/iddi?

Cod post

Cod post

Pryd wnaethoch chi ddechrau
ar y gwaith hwn?
Sawl awr yr wythnos ydych
chi’n eu gweithio fel arfer?
A ydych yn cael eich talu?
Os mai dim ond costau rydych
yn eu cael, ticiwch ”Ydw” a
rhowch fanylion

Na
Ydw

Na
Faint ydych yn ei gael
cyn tynnu unrhyw beth
ohono?

£

Ydi

Faint mae’n cael cyn
tynnu unrhyw beth
ohono?

£

Pa mor aml?

Pa mor aml?

Bob

Bob

Rhaid i ni weld tystiolaeth o’ch enillion cyn gallwn benderfynu faint o fudd-dal a gewch. Darllenwch y
rhestr yn Rhan 18 i weld beth gewch ei ddefnyddio fel tystiolaeth.
Tud 15

Rhan 10 Ynghylch budd-daliadau a phensiynau
A ydych chi neu eich partner yn cael unrhyw fudd-daliadau
neu’n aros i glywed am fudd-daliadau rydych wedi eu hawlio?
Na
Darllenwch y rhestr o fudd-daliadau isod a dywedwch
wrthym am unrhyw rai rydych chi neu eich partner yn
eu cael rŵan neu wedi eu hawlio.
Ydw/
• Tâl Mabwysiadu
Ydi
• Lwfans Profedigaeth
• Lwfans Gofalwr
• Budd-dal Plant
• Credyd Treth Plant
• Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau
• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ar sail cyfraniadau)
• Lwfans Maethu
• Lwfans Gwarcheidwad
• Budd-dal Analluedd
• Budd-dal Marwolaeth Ddiwydiannol
• Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol
• Lwfans Mamolaeth
• Credyd Pensiwn (yn cynnwys Credyd Cynilion)
• Lwfans Anabledd Difrifol
• Pensiwn Ymddeol y Wladwriaeth
• Budd-dal Anabledd Rhyfel, Pensiwn Rhyfel neu Bensiwn Gweddw Rhyfel
• Budd-daliadau Gweddw neu Lwfans Rhiant Gweddw
• Credyd Treth i rai sy’n gweithio

Ewch i Rhan 11
Dwedwch wrthym am y
budd-daliadau isod.
Dwedwch wrthym am
gyfradd llawn y budddaliadau cyn i unrhyw beth
gael ei dynnu.

Os ydych yn cael neu wedi hawlio unrhyw fudd-dal nad yw wedi
ei restru, dywedwch wrthym isod.

Chi

Eich partner

Enw’r budd-dal neu bensiwn
Yn aros i glywed
Yn cael rŵan

Faint?

Faint?

£

£

Pa mor aml?

Pa mor aml?

Bob

Bob

Enw’r budd-dal neu bensiwn
Yn aros i glywed
Faint?

Yn cael rŵan

Faint?

£

£

Pa mor aml?

Pa mor aml?

Bob

Bob

Tud 16

Rhan 10 Ynghylch budd-daliadau a phensiynau – parhad
Chi

Eich partner

Enw’r budd-dal neu bensiwn
Yn aros i glywed
Yn cael rŵan

Faint?

Faint?

£

£

Pa mor aml?

Pa mor aml?

Bob

Bob

Rhan 11 Ynghylch arian arall sy’n dod i mewn
A oes gennych chi neu eich partner, neu unrhyw blant rydych yn hawlio
ar eu cyfer, unrhyw arian yn dod i mewn (neu a ydych yn disgwyl y
bydd unrhyw arian yn dod i mewn) nad ydych wedi dweud wrthym
amdano yn barod ar y ffurflen hon?
Mae hyn yn cynnwys pensiynau o’ch gwaith, arian cynhaliaeth plentyn neu
arian cynnal plentyn i chi, eich partner neu unrhyw un o’r plant rydych
wedi dweud wrthym amdanynt ar y ffurflen hon; arian oddi wrth gronfa
ymddiriedolaeth; Cynllun Incwm y Cartref, taliadau morgais, polisïau
diogelu taliadau benthyciadau a chardiau credyd; lwfansau hyfforddi; grant
neu fenthyciad myfyriwr; unrhyw daliadau arian parod. Hefyd dywedwch
wrthym am unrhyw arian rydych yn ei gael oddi wrth bobl sy’n byw yn
eich tŷ chi, yn lletya yno neu yn is-denantiaid neu o unrhyw eiddo arall.
Nid oes angen i chi ddweud wrthym am daliadau oddi wrth y Gronfa Byw
yn Annibynnol, yr Eileen Trust na’r MacFarlane Trust.
Arian arall 1
Ar gyfer beth mae’r arian?
Pwy fydd yn ei gael?
Faint a geir?

£

Pa mor aml?

Bob

Pryd ddechreuwyd cael yr
incwm hwn?
Pryd mae’r incwm yn
debygol o godi?
Arian arall 2
Ar gyfer beth mae’r arian?
Pwy fydd yn ei gael?
Faint a geir?

£

Pa mor aml?

Bob

Pryd ddechreuwyd cael yr
incwm hwn?
Pryd mae’r incwm yn
debygol o godi?
Tud 17

Na

Ewch i Rhan 12.

Oes

Atebwch y cwestiynau
ar y dudalen hon.

Rhan 11 Ynghylch arian arall sy’n dod i mewn - parhad
Arian arall 3
Ar gyfer beth mae’r arian?
Pwy fydd yn ei gael?
Faint a geir?

£

Pa mor aml?

Bob

Pryd ddechreuwyd cael yr
incwm hwn?
Pryd mae’r incwm yn
debygol o godi?
A oes gan unrhyw un ddyled o
arian i chi, eich partner, neu
unrhyw blant rydych yn hawlio
ar eu cyfer?

Na
Oes

Am beth?

Faint?
£
A ydych yn disgwyl cael unrhyw
arian yn ystod y 12 mis nesaf?
Er enghraifft, tâl diswyddo neu
daliad yn lle taliad rhybudd neu
dâl gwyliau

Na
Ydw

Am beth?

Faint?
£
Ydych chi neu eich partner wedi
gohirio derbyn unrhyw arian?
Er enghraifft, pensiwn preifat,
blwydd-dal, pensiwn
galwedigaethol.

Do
Naddo

Beth ydi o?

Rhaid i ni weld tystiolaeth o’ch enillion cyn y gallwn benderfynu faint o fudd-dal y cewch chi.
Darllenwch y rhestr yn Rhan 18 i weld beth allwch ei ddefnyddio fel tystiolaeth.

Rhan 12 Ynghylch cyfrifon banc, cyfalaf, cynilion a buddsoddiadau
Dywedwch wrthym am bob un o'ch cyfrifon banc a chymdeithas adeiladu (HYD YN OED RHAI GWAG NEU
MEWN GORDDRAFFT, NEU RAI NAD YDYCH YN EU DEFNYDDIO YN RHEOLAIDD)
A oes gennych chi neu eich
Na
Ewch i Rhan 12a.
partner unrhyw gyfalaf, (gan
gynnwys cyfrifon banc, cynilion Oes
Atebwch yr holl gwestiynau yn y rhan hon.
neu fuddsoddiadau yn y
Rhaid i ni weld tystiolaeth o’r holl gyfalaf, cynilion a
Deyrnas Unedig neu dramor?
buddsoddiadau os ydych yn iau nag Oedran Credyd Pensiwn y
Mae hyn yn cynnwys arian
Wladwriaeth neu £10,000 os ydych yn Oedran Credyd Pensiwn y
parod, cyfrif cyfredol a chyfrif
Wladwriaeth. (Gweler y dudalen flaen i gael gwybodaeth ar swm
cynilo efo banc neu gymdeithas
y cyfalaf sydd gennych o bosib)
adeiladu, cyfrif swyddfa bost,
Tystysgrifau Cynilion
Cenedlaethol, a stociau a
chyfranddaliadau.

Tud 18

Rhan 12 Ynghylch cyfalaf, cynilion a buddsoddiadau - parhad
A oes gennych chi neu eich
partner, unrhyw gyfrifon banc?
Mae hyn yn cynnwys bondiau.

Na
Oes

Dywedwch wrthym am eich holl gyfrifon banc hyd yn oed
rai sy’n wag neu mewn dyled. Os oes gennych fwy na dau
gyfrif banc, dywedwch wrthym am y lleill ar ddalen o bapur
ar wahân a’i hanfon efo’r ffurflen hon.
Os ydych yn anfon dalen o bapur ar wahân, ticiwch y bocs hwn.

Enw’r banc

Rhif y cyfrif

Yn enw pwy mae’r cyfrif?

Faint sydd yn y cyfrif?
£

A oes gennych chi neu eich
partner, unrhyw gyfrif
cymdeithas adeiladu?
Mae hyn yn cynnwys bondiau.

Enw’r banc

Rhif y cyfrif

Yn enw pwy mae’r cyfrif?

Faint sydd yn y cyfrif?
£

Na
Oes

Dywedwch wrthym am eich holl gyfrifon cymdeithas
adeiladu, hyd yn oed os na fyddwch yn eu defnyddio yn rhe
olaidd. Os oes gennych fwy na dau gyfrif cymdeithas adeiladu,
dywedwch wrthym am y lleill ar ddalen o bapur ar wahân a’i
hanfon hi efo’r ffurflen hon.
Os ydych yn anfon dalen o bapur ar wahân, ticiwch y bocs hwn.

Enw’r gymdeithas adeiladu

Rhif y cyfrif

Yn enw pwy mae’r cyfrif?

Faint sydd yn y cyfrif?
£

Enw’r gymdeithas adeiladu

Rhif y cyfrif

Yn enw pwy mae’r cyfrif?

Faint sydd yn y cyfrif?
£

A oes gennych chi neu, eich
partner, unrhyw gyfrif swyddfa
bost?
Mae hyn yn cynnwys cyfrif
cynilo a chyfrif Girobank.

Na
Oes

Dywedwch wrthym am eich holl gyfrifon swyddfa bost. Os oes
gennych fwy na dau gyfrif swyddfa bost, dywedwch wrthym am
y lleill ar ddalen o bapur ar wahân ac anfonwch hi efo’r ffurflen
hon.
Os ydych yn anfon dalen o bapur ar wahân, ticiwch y bocs hwn.

Math o gyfrif

Rhif y cyfrif

Yn enw pwy mae’r cyfrif?

Faint sydd yn y cyfrif?
£

Math o gyfrif

Rhif y cyfrif

Yn enw pwy mae’r cyfrif?

Faint sydd yn y cyfrif?
£

Tud 19

Rhan 12 Ynghylch cyfalaf, cynilion a buddsoddiadau - parhad
A oes gennych chi, neu eich
partner, unrhyw Fondiau
Premiwm?

Na
Oes

Gwerth

£
A oes gennych chi, neu eich
partner, Dystysgrifau Cynilion
Cenedlaethol?

Na
Oes

Rhif cyhoeddi

Gwerth
£

Rhif cyhoeddi
A oes gennych chi neu eich
partner, unrhyw stociau,
cyfranddaliadau, neu unedau
buddsoddi?

Faint ohonynt?

Gwerth
£

Faint ohonynt?

Na
Oes

Enw’r cwmni

Faint ohonynt? Gwerth

Nac oes
Enw’r cwmni

Faint ohonynt? Gwerth

Os oes gennych fwy na dwy Dystysgrif Cynilion Cenedlaethol, stociau,
cyfranddaliadau, neu unedau ymddiriedolaeth, dywedwch wrthym am y lleill ar
ddalen o bapur ar wahân.
A oes gennych chi neu, eich
partner, unrhyw gyfalaf,
cynilion neu fuddsoddiadau
eraill?
Er enghraifft arian parod, PEPs,
ISAs, TOISAs, iawndal, neu
unrhyw arian arall nad ydych
wedi dweud wrthym amdano
ar y ffurflen hon.

Na

Oes

Dywedwch wrthym am hyn.

Rhan 12a Ynghylch eiddo, tir a "timeshare"
A ydych chi, neu eich partner, yn
Na
berchen neu’n berchen yn rhannol
Ydw
ar unrhyw eiddo, dir neu “timeshare”, heblaw am y cartref rydych
yn byw ynddo, naill ai yn y Deyrnas
Unedig neu dramor?
Ticiwch ‘Ydw’ hyd yn oed os oes
gennych forgais neu fenthyciad ar
gyfer yr eiddo, tir neu “timeshare”.

Beth yw’r cyfeiriad?

Cod post
Faint yw ei werth?

£

Os oes gennych forgais neu
fenthyciad ar gyfer hyn, faint
sydd ar ôl i’w ad-dalu?

£

Byddwn yn ysgrifennu atoch am hyn

Tud 20

Rhan
13 Sutyou
fedrwn
eich hawliad
Part 13How
wantnitodalu
be paid
Gostyngiad Treth y Cyngor
Byddwn yn talu unrhyw Ostyngiad Treth y Cyngor yn uniongyrchol i’ch Cyfrif Treth y Cyngor.
Budd-dal Tai – heb ei gynnwys dan y Lwfans Tai Lleol
Mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno rheolau ynglŷn â’r Lwfans Tai Lleol. Nid ydynt yn berthnasol i:
• Trwyddedig (llety prydles tymor byr gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy) - byddwn yn talu eich hawliad yn syth
i’ch cyfrif rhent
• Cymdeithasau Tai
• Os ydych chi’n byw mewn llety â chymorth a ddarparwyd gan Landlord Cymdeithasol, Elusen neu Sefydliad
Gwirfoddol
• Os yw eich rhent wedi’i gofrestru fel rhent teg ac / neu eich tenantiaeth wedi dechrau cyn 15 Ionawr 1989
• Carafanau, Cartrefi Teithiol, Rhenti Safleoedd, Taliadau Angori, Hosteli, Rhent sy’n cynnwys swm sylweddol ar gyfer
prydau a gweini
Gallwch ddewis i’ch budd-dal gael ei dalu:
• Yn syth i’ch landlord
• Yn syth i’ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu
Budd-dal Tai – Tenantiaid Preifat wedi’u cynnwys dan reolau’r Lwfans Tai Lleol:Gyda phob cais newydd am Fudd-dal Tai (nad ydynt ar hyn o bryd yn derbyn Budd-dal Tai ym Mwrdeistref Sirol Conwy)
byddwn yn anfon y taliad Budd-dal Tai cyntaf yn enw eich landlord yn uniongyrchol atoch chi ac wedyn yn
anfon taliadau atoch chi. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am hyn neu os nad ydych eisiau i ni anfon y taliad
cyntaf at eich landlord, llenwch Ran 15 a rhowch brawf o rent a dalwyd fel derbynneb, cyfriflen banc neu lyfr rent.
Os nad yw hwn yn gais newydd am Fudd-dal Tai bydd y taliad yn cael ei wneud yn eich enw yn syth i’ch cyfrif banc/
cymdeithas adeiladu.
Dan y rhan fwyaf o achosion sydd wedi’u cynnwys dan y Lwfans Tai Lleol, bydd y Budd-dal Tai yn cael ei dalu’n syth
i’r tenant. Fodd bynnag, dan rai amgylchiadau mae’n bosibl y byddwn yn dal i allu talu eich Budd-dal Tai yn syth i’r
landlord. Er enghraifft os ydych chi’n cael trafferth rheoli eich materion ariannol. Os yw hyn yn wir ticiwch yma a
rhowch resymau llawn pam rydych eisiau i’ch Budd-dal Tai gael ei dalu yn syth i’ch landlord yn Rhan 15.
Rhowch wybodaeth ategol i gefnogi’r cais hwn, er enghraifft llythyr gan eich Meddyg Teulu, Gweithiwr Gofal ayyb.
Efallai y bydd hefyd angen talu eich landlord yn uniongyrchol oherwydd eich dyledion rhent.
Os hoffech i daliad uniongyrchol eich Budd-dal Tai gael ei roi i’ch Landlord oherwydd bod y rhent wythnosol a godir yr un
fath neu’n is na’r lefel Cymdeithas Dai Lleol y bydd fy hawliad Budd-dal Tai yn cael ei gyfrifo ohono, ticiwch y blwch hwn.
Prydau Ysgol am Ddim
I fod yn gymwys i gael y prydau ysgol am ddim i’c h plentyn/ plant bydd angen i chi gael eich hysbysu’n ysgrifenedig
am y penderfyniad a byddwn yn hysbysu’r ysgol dan sylw.
Gwisg Ysgol Uwc hradd
Os ydych yn gymwys i gael grant gwisg ysgol uwchradd i’ch plentyn/ plant, bydd hwn yn cael ei dalu i’ch cyfrif banc/
cymdeithas adeiladu.

Byddwn yn talu eich Budd-dal Tai/Grant Gwisg Ysgol Uwchradd yn uniongyrchol i mewn i gyfrif
Rydym yn argymell eich bod yn cael eich arian yn y modd
hwn oherwydd:
• ei fod yn ddiogel;
• ei fod yn gyfleus – c hi sy’n penderfynu pryd a faint i’w
dynnu allan;
• gallai defnyddio cyfrif eich helpu i arbed;
• gallech dalu biliau rheolaidd allan o rai cyfrifon
(gallai hyn arbed arian i chi ond byddwch angen gwneud
yn sicr bod digon o arian yn eich cyfrif i dalu’r biliau – os
nad oes digon o arian, efallai bydd yn rhaid i chi dalu ffi); a
• gallwch gael eich arian o sawl lleoliad gwahanol gan
gynnwys canghenau o'ch banc neu gymdeithas adeiladu a
pheiriannau arian
Tud 21

Gall y cyfrif fod:
• yn eich enw chi;
• yn enw eich partner
(ystyr partner yw unigolyn rydych yn
briod iddynt neu’n byw efo nhw fel pe
baech yn briod iddynt);
• yn eich enw chi ac enw’ch partner;
• yn enw’r unigolyn sy’n gweithredu ar eich
rhan; neu
• yn eich enw chi ac enw’r unigolyn sy’n
gweithredu ar eic h rhan.

Rhan 13 Sut fedrwn ni dalu eich hawliad – parhad
Os ydych chi wedi ticio eich bod eisiau i naill ai eich Budd-dal Tai neu Grant Gwisg Ysgol Uwchradd gael eu talu’n
syth i gyfrif banc drwy BACS, rhowch yr wybodaeth ganlynol.
Enw’r Banc neu Gymdeithas Adeiladu

Cod Didoli'r Banc neu’r Gymdeithas Adeiladu

Enw’r Cyfrif

Enw’r Cyfrif

Rhan 14 Talu Budd-dal Tai i’ch landlord
Os ydych eisiau i ni dalu eich Budd-dal yn syth i’ch landlord, rhaid i chi roi tic yn y bocs hwn
a llofnodwch y datganiad hwn.
Talwch fy Budd-dal Tai yn syth i fy landlord os gwelwch yn dda. Rwy’n deall y pwyntiau a ganlyn:
• Rhaid i mi roi gwybod i chi bob tro i roi gwybod i chi am unrhyw newid yn fy amgylchiadau;
• Os na fyddaf yn dweud wrthych am unrhyw newid yn fy amgylchiadau ac y byddwch yn talu gormod o
fudd-dal i mi, bydd rhaid i mi dalu’r budd-dal ychwanegol yn ôl; a hefyd
• Gallaf gael fy erlyn os na fyddaf yn dweud wrthych am unrhyw newid yn fy amgylchiadau.
Llofnod

Dyddiad

Bydd angen i'ch landlord ddarllen a llofnodi'r datganiad isod OS NAD YW'N GYMDEITHAS DAI GOFRESRTEDIG
Rwy’n cytuno i dderbyn taliadau Budd-dal Tai ar gyfer y tenant sydd wedi’ i enwi ar y ffurflen hon. Rwy’n deall ei
bod yn ofynnol, dan y gyfraith:
• i mi ddweud wrthych ar unwaith os byddaf yn cael gwybod am unrhyw newid yn amgylchiadau’r tenant;
• gallwch stopio talu budd-dal i mi os na fyddaf yn dweud wrthych am unrhyw newid mewn amgylchiadau;
• gallaf gael fy erlyn os byddaf yn derbyn Budd-dal Tai a minnau’n gwybod nad oes gennyf hawl iddo; ac
• os talwch ormod o Fudd-dal Tai i mi ar gyfer unrhyw denant, rhaid i mi ei ad-dalu. Gallwch gymryd y swm o
fudd-dal sydd wedi ei ordalu o’r budd-dal y byddaf yn ei gael ar gyfer unrhyw denantiaid eraill. Ni fydd hyn yn
effeithio ar eu rhent.
Manylion banc y Landlord ar gyfer Talu’n Uniongyrchol i gyfrif banc drwy drosglwyddiad BACS os nad yw’n
Gymdeithas Dai Gofrestredig
Enw deiliad
y cyfrif

Enw’r Banc neu
Gymdeithas
Adeiladu

Cod didoli’r Banc neu
Gymdeithas Adeiladu

Rhif Cyfrif Banc
neu Gymdeithas
Adeiladu

Llofnod y Landlord/
Asiant

Cyfeirif y
Landlord
(os yw’n hysbys)
Dyddiad
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Rhan 15 Unrhyw beth arall mae angen i chi ei ddweud wrthym ni
Defnyddiwch y bocs isod i ddweud wrthym am unrhyw beth arall rydych yn credu y dylem wybod. Defnyddiwch
ddalen o bapur ar wahan a’i rhoi ynghlwm wrth y ffurflen hon os bydd angen.
Os ydych yn anfon dalennau o bapur ar wahân, efo’r ffurflen hon, dywedwch faint wrthym.

Rhan 16 Ôl-ddyddio
Byddwn fel arfer yn d yfarnu budd-dal o’r dydd Llun ar ôl y diwrnod y byddwn yn cael yr hawliad oddi wrthych.
Weithiau gallwn dalu budd-dal o dd yddiad cynharach os bydd gennych reswm da dros beidio hawlio yn gynharach.
Os ydych eisiau i ni ystyried talu eich budd-dal o ddyddiad cynharach, dywedwch wrthym pryd rydych eisiau i’r budddal ddechrau a pham na wnaethoch hawlio yn gynharach.
Dyddiad rydych eisiau hawlio budd-dal ohono
Dywedwch wrthym pam nad ydych wedi hawlio’n gynharach.
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Rhan 17 Datganiad
Hyd yn oed os yw rhywun arall wedi llenwi’r ffurflen hon ar eich cyfer, rhaid i chi lofnodi’r datganiad os gallwch.
Os oes gennych bartner, byddai o gymorth pe byddent hefyd yn llofnodi isod i gadarnhau bod yr holl fanylion
amdanynt yn gywir. Ond nid oes rhaid iddynt lofnodi.
Darllenwch y datganiad hwn yn ofalus cyn i chi ei lofnodi a rhoi dyddiad arno, os gwelwch yn dda.
Rwyf yn deall y pwyntiau a ganlyn
• Os byddaf yn rhoi gwybodaeth sy’n anghywir neu’n anghyflawn, efallai byddwch yn cymryd camau yn fy erbyn.
Gall hyn gynnwys camau cyfreithiol yn y llys.
• Byddwch yn defnyddio’r wybodaeth rwyf wedi’i roi i brosesu fy hawliad am Fudd-dal Tai, Gostyngiad Treth y Cyngor,
Prydau Ysgol Am Ddim, Grant Gwisg Ysgol Uwchradd, neu Asesiad Ariannol am Ofal Gartref neu Ofal Preswyl
neu unrhyw un o’r rhain. Efallai byddwch yn chwilio mewn mannau eraill i weld a yw’r wybodaeth yn gywir, fel
sy’n cael ei ganiatáu gan y gyfraith.
• Gallwch ddefnyddio unrhyw wybodaeth rwyf wedi ei darparu mewn cysylltiad efo hyn ac unrhyw hawliad arall
am fudd-daliadau nawdd cymdeithasol rwyf wedi eu gwneud neu y gallaf eu gwneud yn y dyfodol. Gallwch roi
rywfaint o wybodaeth i sefydliadau eraill, fel adrannau o’r llywodraeth, awdurdodau lleol a chwmnïau sector
preifat fel banciau a sefydliadau fenthyca arian i mi, os bydd y gyfraith yn caniatáu hynny.
Rwyf yn gwybod bod rhaid i mi roi gwybod i’r Uned Budd-daliadau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar unwaith am unrhyw
newid yn fy amgylchiadau allai effeithio ar fy nghais.
Gallai methu gwneud hynny arwain at gamau gennych yn fy erbyn, a allai arwain at achos llys.
Rwyf yn datgan bod yr wybodaeth rwyf wedi’i rhoi ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn.
Eich Llofnod Chi
Dyddiad
Llofnod eich partner
Dyddiad
Os cafodd unrhyw ran o’r ffurflen hon ei llenwi gan rywun heblaw am yr un sy’n hawlio
dywedwch wrthym pam eich bod yn llenwi’r ffurflen hon ar gyfer yr un sy’n hawlio.

Cyn belled ag y bo modd, rwyf wedi cadarnhau efo’r un sy’n hawlio bod yr atebion rwyf wedi’u hysgrifennu
ar y ffurflen hon yn gywir.
Enw’r un sydd wedi llenwi’r ffurflen
Llofnod yr unigolyn
Perthynas efo’r un sy’n hawlio
Dyddiad
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Rhan 18 Rhestr wirio
Ticiwch i ddweud wrthym, pa dystiolaeth rydych yn ei hanfon efo’r ffurflen hon. Bydd angen i ni gael gweld y
dogfennau gwreiddiol, nid copïau. Peidiwch ag anfon eitemau gwerthfawr drwy’r post. Os gallwch, dewch â
nhw i’n derbynfa. Byddwn yn cymryd y manylion sydd eu hangen ac yn rhoi’r dogfennau yn ôl i chi ar unwaith.
Os na allwch ddod i’r swyddfa, ffoniwch am fwy o gyngor.
Os na fyddwch yn darparu’r holl wybodaeth rydym ei hangen, efallai na fyddwn yn gallu talu unrhyw fudd-dal i chi. Rydym
angen yr un dystiolaeth ar gyfer eich partner, os oes gennych un, ac unrhyw oedolion eraill sy’n byw yn eich cartref.
Os na allwch anfon y dystiolaeth rydym ei hangen ar hyn o bryd, anfonwch y ffurflen yn ôl i ni rŵan ac anfon y dystiolaeth yn
ddiweddarach. Gallwn ddechrau prosesu eich cais, ond ni fyddwn yn gallu talu unrhyw fudd-dal i chi hyd nes byddwn wedi
cael yr holl dystiolaeth.
Tystiolaeth o bwy yr ydych
Fel tystysgrif geni, tystysgrif priodas, pasport, cerdyn rhif Yswiriant Gwladol, cerdyn meddygol, trwydded yrru, hawl preswylio
yn y Deyrnas Unedig, cerdyn adnabod y Gymuned Ewropeaidd neu fil nwy neu drydan diweddar. Efallai bydd angen i ni
weld o leiaf dwy o’r dogfennau hyn ar eich cyfer chi a'ch partner.
Tystiolaeth o rif Yswiriant Gwladol
Fel cerdyn rhif Yswiriant Gwladol, slipiau cyflog neu lythyrau oddi wrth yr Adran Waith a Phensiynau neu Gyllid a Thollau Ei
Mawrhydi.
Tystiolaeth o gyfalaf, cynilion a buddsoddiadau os ydynt yn dod i gyfanswm o hyd at £6,000 neu fwy os
ydych yn iau nag Oedran Credyd Pensiwn y Wladwriaeth neu £10,000 os ydych yn Oedran Credyd Pensiwn
y Wladwriaeth. OS YDYNT YN IS NA HYN NID OES RHAID I CHI DDARPARU TYSTIOLAETH.
Fel eich holl lyfrau banc, cymdeithas adeiladu neu swyddfa bost, adroddiadau banc llawn, neu dystysgrifau ar gyfer bondiau
premiwm, Tystysgrifau Cynilion Cenedlaethol, ISAs, stociau, cyfranddaliadau ac unedau buddsoddi. Rydym angen gweld
tystiolaeth o unrhyw log neu ddifidend rydych yn ei gael ar fuddsoddiadau a chynilion. Rydym angen gweld y dystiolaeth hon
hefyd ar gyfer plant sy’n rhan o’ch aelwyd. Rhaid i’r dystiolaeth y byddwch yn ei anfon ddangos manylion am o leiaf y ddau
fis diwethaf.
Tystiolaeth o enillion
Ystyr hyn yw eich pum slip cyflog diwethaf os ydych yn cael eich talu fesul wythnos, neu eich tri slip cyflog diwethaf os ydych
yn cael eich talu fesul pythefnos, neu eich dau slip cyflog diwethaf os ydych yn cael eich talu fesul mis. Neu gofynnwch i’ch
cyflogwr lenwi’r dystysgrif ar dudalen 27. Byddwn yn cysylltu efo’ch cyflogwr os nad ydi’r slipiau cyflog hyn gennych. Os
ydych chi neu eich partner yn hunangyflogedig, ryd ym angen gweld eic h cyfrifon am y flwyddyn ariannol ddiwethaf neu, os
ydych wedi bod yn masnachu am lai na 12 mis, crynodeb o’ch cofnodion masnachu hyd yma.
Tystiolaeth o incwm arall
Fel slipiau pensiwn oddi wrth gyflogwr cynharach neu lythyr oddi wrth y llys yn dangos faint o arian cynhaliaeth rydych yn ei
gael. Rydym angen gweld tystiolaeth o unrhyw arian y bydd pobl yn ei dalu i chi am wely a llety.
Tystiolaeth o fudd-daliadau, lwfansau neu bensiynau
Fel hysbysiadau o’ch dyfarniad presennol neu lythyrau oddi wrth yr Adran Waith a Phensiynau yn cadarnhau faint ydych yn ei
gael. Os nad oes gennych dystiolaeth, rhowch wybod i mi ar unwaith.
Tystiolaeth o rent preifat a thenantiaeth
Fel llyfr rhent, derbynebau rhent, cytundeb tenantiaeth neu lythyr oddi wrth eich landlord - rhaid i'r dystiolaeth
fod yn gyfredol
Tystiolaeth o arian arall sy’n cael ei dalu
Fel llythyrau am grant neu gynhaliaeth myfyriwr, cytundebau neu dderbynebau oddi wrth ofalwyr plant cofrestredig.

EISIAU CYFLYMU EICH HAWLIAD?

CYFLYMWCH

EICH HAWLIAD DR WY DDILYN Y CAMAU SYML HYN:

Cam 1

Llenwch bob rhan o’ch ffurflen gais

Cam 2

Darparwc h yr holl wybodaeth ategol y gofynnir amdani ar y ffurflen gais (mae angen dogfennau gwreiddiol)

Cam 3

Ewch â’ch ffurflen gais a’r holl wybodaeth ategol i un o’n swyddfeydd, a restrir isod a gofynnwch i ni
gyflymu’c h hawliad.

Bydd Cymhorthydd Budd-dal yn gwirio’ch cais a’ch gwybodaeth ategol i sicrhau ei bod yn bosibl cyflymu eich hawliad.
Os felly, bydd eich hawliad yn cael ei brosesu o fewn 48 awr.
Ewch â’ch hawliad a gwybodaeth ategol i un o Swyddfeydd canlynol y Cyngor:

• Bodlondeb, Conwy • Llawr Cyntaf, Llyfrgell Bae Colwyn, Ffordd Coetir Orllewinol, Bae Colwyn
• Neuadd y Dref, George Street, Llandudno
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Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal
Mae’r cwestiynau yn yr adran hon at ddibenion dadansoddiad ystadegol, monitro a datblygu gwell
gwasanaethau. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei storio ar gronfa ddata gyfrinachol.
Does dim rhaid i chi lenwi’r holiadur yma

Amdanoch chi
Rydw i:

yn Ddyn

yn Ddynes

Sut fyddech chi’n disgrifio eich tarddiad ethnig?
Gwyn

Cymysg

Prydeinig

Gwyn a Du Caribïaidd

Gwyddelig

Gwyn a Du Affricanaidd

Cymreig

Gwyn ac Asiaidd

Unrhyw gefndir Gwyn arall

Unrhyw gefndir Cymysg arall

Rhowch fanylion

Rhowch fanylion

Asiaidd neu Asiaidd Brydeinig

Du neu Du Prydeinig

Tsieineaidd neu grŵp ethnig arallIndiaidd

Indiaidd

Caribïaidd

Tsieineaidd

Pacistanaidd

Affricanaidd

Bangldeshaidd
Unrhyw gefndir Asiaidd, Du, grŵp ethnig arall. Rhowch fanylion
Any other Asian, Black background. Any other ethnic group. Please give details.

Oed

16 i 24

25 i 34

35 i 44

45 i 54

Oes gennych chi salwch hirdymor, problem
iechyd neu anabledd sy’n effeithio ar eich
gweithgareddau o ddydd i ddydd?

55 i 64

Oes

Diolch i chi am lenwi’r ffurflen hon
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65 neu hŷn

Nac oes

Tystysgrif Incwm a Enillwyd
Preifat a chyfrinachol

I’w lenwi gan y gweithiwr
Enw
Cyfeiriad

Rhif gwaith/gweithiwr

Galwedigaeth

Llofnod

I’w lenwi gan y cyflogwr
Helpwch eich gweithiwr os gwelwch yn dda, trwy gadarnhau’r manylion uchod, rhoi’r wybodaeth rydym yn gofyn amdani isod a’i
dychwelyd i’r cyfeiriad ar ben uchaf y llythyr hwn.
Ar ba ddyddiad y dechreuodd y
gweithiwr weithio?
Pa mor aml ydych yn talu iddynt?
Os ”Arall” rhowch y cyfnod o amser os
gwelwch yn dda.

Bob
wythnos

Bob
pythefnos

Cyflog gros am y pum cyfnod wythnos,
tair pythefnos neu ddau gyfnod
misol/pedair wythnos diwethaf (yn
cynnwys goramser, bonws, cyflog salwch
statudol, cyflog mamolaeth statudol)

Arall (rhowch fanylion
os gwelwch yn dda)

Bob mis calendr

Dywedwch wrthym sut maent yn
cael eu talu os gwelwch yn dda, er
enghraifft arian parod, siec, yn
uniongyrchol i’w cyfrif banc.

Cyfnod cyflog
yn dod i ben ar

Bob pedair
wythnos

Cyflog
sylfaenol
arferol

Nifer yr oriau
a weithiodd

Cyflog
gros

Cyflog gros
hyd yma

£

Cyfraniadau
Yswiriant
Gwladol
Ar gyfer
pob Cyfnod

Blwyddyn hyd
yma

Oriau
gwaith
arferol

Cyfraniadau pensiwn
gwaith neu
bensiwn personol

Treth a dalwyd gan y
gweithiwr
Ar gyfer
pob Cyfnod

Blwyddyn hyd
yma

1
2
3
4
5
Cyfan
swm
Os yw Tâl Salwch Statudol neu Dâl Mamolaeth Statudol wedi cael eu cynnwys yn y cyflog gros, dywedwch wrthym pa un a faint os gwelwch yn dda.

Enw
Enw’r busnes
Cyfeiriad y busnes
Rhif ffôn y busnes
Rwy’n cadarnhau bod yr wybodaeth a roddwyd yn gywir ac yn gyflawn.
Llofnod
Swydd yn y cwmni

Stamp awdurdodi’r Cyflogwr
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Swyddfeydd Budd-dal Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Prif swyddfa Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Swyddfa Budd-daliadau
Gwasanaethau Asesu Refeniw a Budd-daliadau
Bodlondeb, Conwy
LL32 8DU
Dydd Llun – Dydd Iau 8.45am-5.15pm
Dydd Gwener 8.45am-4.45pm
Ffôn: 01492 576491

Swyddfeydd Budd-daliadau Tai Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Swyddfa Ardal
Gwasanaeth Asesu Refeniw a
Budd-daliadau
Llawr Cyntaf, Llyfrgell Bae Colwyn,
Ffordd Coetir Orllewinol,
Bae Colwyn LL29 7DH
Dydd Llun, dydd Mercher,
dydd Iau 9.00am – 5.15pm Dydd Mawrth 10.00am – 5.15pm
Dydd Gwener 9.00am – 4.45pm
Ffôn: 01492 576491

Swyddfa Ardal
Gwasanaeth Asesu Refeniw a
Budd-daliadau
Y Llyfrgell
Plas yn Dre
Llanrwst
LL26 0DF
Dydd Mawrth 10am-1pm
Ffôn: 01492 576491

Y Gwasanaeth Pensiwn
Blwch Post 8
Abertawe
SA80 8AH
Ffôn: 0345 6060265

Yr Adran Gwaith a Phensiynau
Blwch Post 2239
Caer
CH99 1WZ
Ffôn: 0345 6003018

Y Ganolfan Waith
29/31 Chapel Street
Llandudno
Conwy
LL30 2SY
Ffôn: 0345 6043719

Y Ganolfan Waith
45a Conway Road
Bae Colwyn
Conwy
LL29 7AU
Ffôn: 0345 6043719

Gwasanaeth y Swyddog Rhenti
Llywodraeth Cynulliad Cymru
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
LL31 9R2
Ffôn: 0300 0625106

Cronfa Cymorth Dewisol Cymru
Blwch Post 2377,
Wrecsam,
LL11 OLG
Ffôn: 0800 859 5924

Swyddfa Ardal
Gwasanaeth Asesu Refeniw
Neuadd y Dref,
George Street
Llandudno
LL30 2ST
Dydd Llun – Dydd Iau 8.45am-5.15pm
Dydd Gwener 8.45am-4.45pm
Ffôn: 01492 576491

Cyfeiriadau defnyddiol
Adrannau eraill y Llywodraeth

Sefydliadau Eraill

Shelter Cymru
19 Stryd Bedford
Y Rhyl
LL18 1SY
Ffôn: 01745 361444

Canolfan Cyngor ar Bopeth
Swyddfa Ardal,
Eryl Wen, Eryl Place,
Llandudno, LL30 2TX
Ffôn: 0844 4772020
Undeb Credyd Gogledd Cymru
168 Conway Road
Cyffordd Llandudno
Conwy
LL31 9DU
Ffôn: 0333 2000 601
Age Concern
12-14 Sgwâr y Neuadd
Dinbych
LL16 3NV
Ffôn: 01745 816947

Mae Shelter Cymru yn darparu cyngor a gwasanaethau cyfrinachol ac
annibynnol am ddim i bobl mewn angen tai er mwyn mynd i’r afael ag
argyfyngau tai a materion cysylltiedig.
Gwasanaeth Cyngor Gwledig
The Bon
Stryd y Bont
Llanrwst
LL26 0ET
Ffôn: 01492 641313

Mae Cyngor ar Bopeth yn helpu pobl i
ddatrys problemau cyfreithiol, ariannol a
phroblemau eraill drwy ddarparu cyngor
diduedd, annibynnol a chyfrinachol am
ddim.

Mae ymaelodi ag Undeb Credyd Gogledd Cymru a'r Cylch yn rhoi cyfle i
drigolion Sir Conwy gael mynediad at wasanaethau ariannol rhesymol
a moesegol, gan gynnwys cyfrifon cyfredol, cyfrifon cynilo a benthyciadau llog isel.

Mae Age Concern yn darparu gwybodaeth a chyngor i’r henoed
ynglyn â budd-daliadau, gwahaniaethu ar sail oedran a hyfforddiant.
^
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