
5 Nodwch fanylion rhent eich tenant

Faint o rent a godir gennych?     £ Pa mor aml caiff hwn ei dalu (yn fisol neu bob 4 wythnos etc)? 

Os yw eich tenant yn gyd-denant, beth yw'r rhent llawn ar gyfer yr eiddo?   £

A oes unrhyw un o'r canlynol yn eich rhent? Ticiwch y blwch priodol.

Gwresogi Oes  Nac oes  Goleuadau Oes  Nac oes  

D^wr twym Oes  Nac oes  Coginio Oes  Nac oes  

Ardaloedd glanhau a golau a rennir Oes  Nac oes  Cyfleusterau golchi dillad Oes  Nac oes  

Golchi dillad Oes  Nac oes  Garddio Oes  Nac oes  

Glanhau Oes  Nac oes  Treth y Cyngor Oes  Nac oes  

Bwyd Oes  Nac oes  Awdurdod Dŵr Cymru Oes  Nac oes  

Os nad yw trethi d^wr yn cael eu cynnwys yn eich rhent, ydych chi'n derbyn bil gan Awdurdod d^wr Cymru? Ydw Nac ydw

Os yw bwyd yn cael ei gynnwys, ticiwch pa brydau.      Brecwast  Cinio   Te   Cinio’r hwyr  

6 Datganiad y landlord

Rwy'n cadarnhau bod y manylion a roddwyd yn wir ac yn gywir.       

Llofnod y landlord: ..............................................................................

Printiwch eich enw llawn: ....................................................................

Cyfeiriad: ..........................................................................................

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

Rhif ffôn: ...........................................................................................

Dyddiad ............ / ............ / ............

7 Talu Budd-dal Tai yn uniongyrchol i'r landlord

Os yw eich tenant wedi gofyn am gael ei fudd-dal wedi'i anfon yn uniongyrchol atoch chi, rhaid i'r ddau ohonoch lofnodi'r canlynol.

Yna byddwn yn penderfynu a fydd yr arian yn cael ei anfon atoch chi neu'r tenant

1. I'w lofnodi gan y tenant
Rwy'n rhoi caniatâd i chi dalu fy Mudd-dal Tai yn uniongyrchol i'm landlord. Rwy'n derbyn y gall fod rhaid i mi ad-dalu unrhyw 
ordaliad Budd-dal Tai. Rwy'n deall y byddwch yn dweud wrth fy landlord os penderfynaf newid y trefniadau hyn.

Llofnod y tenant: ..................................................................................................... Dyddiad ............ / ............ / ............

2. I'w lofnodi gan y landlord
Rwy’n derbyn tâl Budd-dal Tai fy nhenant. Rwy'n deall y gall fod yn rhaid i mi dalu'n ôl unrhyw ordaliad Budd-dal Tai, ac rwy'n 
cytuno i ad-dalu unrhyw swm ar unwaith. Rwy'n cytuno i hysbysu'r Is-adran Budd-daliadau ar unwaith ynghylch unrhyw newidiadau 
yn amgylchiadau fy nhenant yr wyf yn ymwybodol ohonynt neu y disgwylir i mi wybod amdanynt.

Ticiwch un o'r blychau canlynol.

Talwch fy Mudd-dal Tai i'm cyfrif banc. Rwyf wedi nodi'r manylion isod.

Talwch fy Mudd-dal Tai i'm cyfrif banc. Byddaf yn anfon manylion ar wahân.

Yn enw neu enwau pwy y mae'r cyfrif?

Enw'r banc neu'r gymdeithas adeiladu

Rhif y cyfrif

Côd Didoli

Math o gyfrif, er enghraifft cadw neu gyfredol

Llofnod y landlord:  .......................................................................................................................... Dyddiad: ............ / ............ / ............
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Cais am Gymorth Budd-dal Tai neu
Fudd-dal Treth y Cyngor (neu'r ddau)

Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Canolfan Ddinesig,
Port Talbot  SA13 1PB. Am ymholiadau budd-dal ym Mwrdeistref Port
Talbot, ffoniwch: 01639 763454

Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Canolfan Ddinesig,
Castell-nedd SA11 3QZ Am ymholiadau budd-dal ym Mwrdeistref 
Castell-nedd a Dyffryn Lliw Uchaf, ffonwich: 01639 686838

Pwysig - Cwblhewch y ffurflen hon mewn inc du.
Mae'r ffurflen hon ar gael mewn print bras ar gais.

Mae'n rhaid i chi gwblhau pob adran o'r ffurflen hon ac ateb pob cwestiwn drwy roi tic yn
y blwch ie neu na. Mae'n rhaid i chi ddychwelyd y ffurflen hon atom ar unwaith. Os nad ydych, gallech
golli budd-dal. Mae'n rhaid i chi anfon y dystiolaeth rydym yn gofyn amdani a rhaid i'r rhain fod yn
ddogfennau gwreiddiol. Ni ellir derbyn llungopïau. Anfonwch yr holl brawf â phosib gyda'r ffurflen. Os nad
oes gennych y prawf i'w anfon atom, mae'n rhaid i chi ddychwelyd y ffurflen ar unwaith ac anfon y prawf
angenrheidiol o fewn un mis calendr. Mae'n rhaid i chi ddweud wrth yr isadran budd-daliadau ar unwaith
drwy ysgrifennu i'r cyfeiriad uchod os oes unrhyw newidiadau i'ch amgylchiadau chi neu'r bobl eraill yn
eich cartref.Os oes angen cymorth arnoch i gwblhau'r ffurflen hon, cysylltwch â'r Is-adran Budd-daliadau.

Adran 1 - Ticiwch bob blwch sy’n berthnasol i chi a chwblhau eich enw a’ch cyfeiriad
Mae angen help arnaf gyda fy Nhreth y Cyngor  

Mae angen help arnaf gyda fy rhent       

Teitl (Mr / Mrs / Miss neu Ms):

Enw:

Cyfeiriad:

Côd post:                                                                                       Rhif ffôn:

E-bost:

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

Os nad ydych wedi symud i'r cartref eto, eglurwch pam?
(Mae'n rhaid i chi ddweud wrth y swyddfa Budd-daliadau, yn ysgrifenedig, pan fyddwch yn symud i'r eiddo. Ni chaiff budd-dal ei ddyfarnu i chi nes i chi gadarnhau'r dyddiad).

Nodwch eich cyfeiriad blaenorol:

Oeddech chi'n berchen ar y cartref hwn?    Oeddwn Nac oeddwn  

Oeddech chi'n hawlio Cymorth Budd-dal Tai neu Dreth y Cyngor yn eich cyfeiriad blaenorol? Oeddwn Nac oeddwn 
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AT DDEFNYDD Y SWYDDFA'N UNIG

Rhif y cais:

Rheswm dros ddarparu:

Dyddiad darparu:

Dyddiad derbyn:



Manylion y denantiaeth - i’w llenwi gan y landlord
Llenwch y manylion canlynol i gefnogi hawl eich tenant i Fudd-dal Tai

Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, 
Canolfan Ddinesig Port Talbot SA13 1PJ        Canolfan Ddinesig, Castell-nedd SA11 3QZ

Am ymholiadau budd-dal ym                       Am ymholiadau budd-dal ym Mwrdeistref 
Mwrdeistref Port Talbot, ffoniwch:  01639 763454. Castell-nedd a Dyffryn Lliw Uchaf,  ffoniwch: 01639 686838.

FFURFLEN LA1

At ddefnydd y swyddfa'n unig

Dyddiad derbyn  ........ / ........ / ........ 

Cwblhewch y niferoedd am y canlynol:
Nifer                                                                       Yn yr holl d^y neu'r fflat                                                At ddefnydd y tenant yn unig                                            Yn cael eu rhannu ag eraill
Ystafelloedd byw
Ystafelloedd gwely
Ystafelloedd fflat un ystafell
Ceginau
Ystafelloedd ymolchi
Toiledau
Ystafelloedd eraill
Cyfanswm y nifer

1 Rhowch enw a chyfeiriad eich tenant

Enw: .................................................................................................................................................................................................................

Cyfeiriad a chôd post .......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

2 Manylion y denantiaeth

Y dyddiad y dechreuodd y denantiaeth: .......... / .......... / ..........

Pa fath o denantiaeth sydd gan eich tenant (er enghraifft, 
byrddaliad)?  ........................................................................................

Pwy arall sy'n byw yn yr eiddo hwn? 
(Nodwch eu henwau): .........................................................................

Beth yw hyd y denantiaeth? ...........................................................

Dyddiad y symudodd y tenant i'r eiddo: .......... / .......... / ..........

A yw'n amod o'r denantiaeth bod budd-dal tai'n cael ei dalu i chi?         

Ydy Nac ydy 

3 Ydych chi neu eich partner yn perthyn i'r tenant, partner y tenant neu unrhyw un o'u plant?

Ydw Nac ydw Os ydych, sut ydych yn perthyn iddynt? ..................................................................................................................

Oedd eich tenant yn arfer berchen ar yr eiddo rydych bellach yn ei rentu iddo? Oedd Nac oedd 
Ydych chi neu eich partner yn rhentu'r eiddo hwn i gyn-bartner?      Ydw   Nac ydw 

Ydych chi'n dad/rhiant i unrhyw un o blant eich tenant?                   Ydw   Nac ydw   

4. Rhowch fanylion am gartref eich tenant drwy dicio'r blychau priodol.

T^y ar wahân T^y pâr Tŷ teras
Byngalo ar wahân Byngalo ar wahân Byngalo teras

Fflat   Fflat un ystafell   Hostel

Ystafell(oedd) mewn tŷ/fflat   Carafán (sefydlog)    Carafán (teithiol)

Os yw'r tenant yn byw mewn fflat, fflat un ystafell neu ystafell, ym mhle yn yr adeilad y mae hon?     Nifer y lloriau yn yr adeilad

a Llawr gwaelod Llawr cyntaf Ail lawr Trydydd llawr

b Blaen Canol Cefn

Oes gwres canolog yn yr eiddo? Oes Rhannol Llawn 
Oes garej gan yr eiddo? Oes Nac oes 

A yw’r eiddo wedi’i ddodrefnu Ydy Nac ydy 

Os ydy, ydy e wedi’i Ddodrefnu’n llawn Dodrefnu’n rhannol Ychydig o gelfi      

Pwy sy’n gyfrifol am addurno’r tu mewn i’r eiddo?
Y landlord          Y tenant          Ddim yn gwybod
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Adran Dau - Amdanoch chi a'ch partner
Rhowch fanylion amdanoch chi a'ch partner. Wrth ddweud "partner", rydym yn golygu eich g^wr neu eich
gwraig, neu rywun sy'n byw gyda chi fel pe baech yn briod iddynt. Gall hyn gynnwys partneriaid o'r un rhyw.

Teitl:

Cyfenw:

Enwau cyntaf:

Ydych chi erioed wedi cael eich 
adnabod gan enw arall?

Dyddiad geni:

Rhif Yswiriant Gwladol:
(Mae'n rhaid rhoi hwn er 
mwyn i ni ystyried eich cais)

Beth yw eich cenedligrwydd?    

Am ba mor hir ydych chi wedi byw yn y DU?

Ydych chi'n derbyn Cymhorthdal
Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn
Seiliedig ar Incwm, Lwfans 
Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar
Incwm neu Warant y Credyd Pensiwn?               

Ydych chi wedi'ch cofrestru'n ddall?   
Os ydych, beth yw'ch rhif cofrestru?

Ydych chi'n derbyn Lwfans Byw i'r
Anabl /Taliadau Annibyniaeth
Bersonol?                        

Oes rhywun yn derbyn 
Lwfans Gofalwyr am ofalu 
amdanoch? Os oes, rhowch 
ei enw a'i gyfeiriad.

Os ydych rhowch yr              
enw(au) eraill isod

Chi

Mr    /    Mrs    /    Miss    /    Ms

Ydw Nac ydw 

/                   /            

Os ydych, nodwch ba incwm                                         

Oes unrhyw denantiaid ar y cyd neu gyd-berchnogion ar y cartref?  

Os oes, rhowch eu henwau a'u cyfeiriadau, Os nad oes, ewch i Adran Tri

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 
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Os ydy rhowch yr           
enw(au) eraill isod

Eich partner

Mr    /    Mrs    /    Miss    /    Ms

Ydy Nac ydy 

/                   /            

Os ydy, nodwch ba incwm

Ydy Nac ydy 

Ydy Nac ydy 

Ydy Nac ydy 

Oes Nac oes 
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Plentyn 1

Cyfenw:
Enwau cyntaf:

Y berthynas 
â chi:

Dyddiad geni:

Ydych chi'n derbyn 
Budd-dal plant 
ar eu cyfer? 

Dyddiad y daw'r 
budd-dal plant 
i ben?

Ydy’r plentyn 
wedi'i gofrestru'n 
ddall?                         

Ydy’r plentyn yn 
derbyn Lwfans 
Byw i'r Anabl/
Taliadau 
Annibyniaeth 
Bersonol?                           

A ydyw mewn 
addysg amser llawn?                            

Ydych chi'n talu 
costau gofal plant?                            

a) enw a 
chyfeiriad y 
gwarchodwr 
plant:

b) ei rif 
cofrestru:

c) tâl wythnosol 
am ofal plant

Os nad ydych, ewch i Adran 4. Os ydych, nodwch y manylion isod:

Prawf: Costau Gofal Plant
Mae angen prawf o daliadau gofal plant. Gallwch naill ai gwblhau'r ffurflen 'Prawf Taliadau Gofal Plant', sydd ar gael
gan yr Is-adran Budd-daliadau, neu ddarparu derbynebau am 5 wythnos neu 2 fis o daliadau y mae angen iddynt
fod wedi'u llofnodi gan eich darparwr gofal plant.

/        /

/        /

£

Oes Nac oes 

Adran Tri - Eich plant dibynnol
Oes gennych chi unrhyw blant dibynnol, gan gynnwys plant maeth?
Os nad oes, ewch i Adran Pedwar. Os oes, nodwch y manylion isod  

Ydw Nac ydw

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydw Nac ydw

Plentyn 2 

/        /

/        /

£

Ydw Nac ydw

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydw Nac ydw

Plentyn 3

/        /

/        /

£

Ydw Nac ydw

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydw Nac ydw

Plentyn 4

/        /

/        /

£

Ydw Nac ydw

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydw Nac ydw

Plentyn 5

/        /

/        /

£

Ydw Nac ydw

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydw Nac ydw
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Adran Un ar ddeg - eich datganiad

/                        /

Darllenwch y datganiad hwn yn ofalus cyn i chi ei lofnodi a'i ddyddio.
Rwy'n deall y canlynol.

• Byddwch yn defnyddio’r wybodaeth rwyf wedi’i darparu i brosesu fy nghais am Gymorth Budd-dal 
Tai neu Fudd-dal Treth y Cyngor, neu'r ddau. Gallech wirio peth o’r wybodaeth drwy ffynonellau 
eraill yn y cyngor, y swyddfeydd rhenti a chynghorau a sefydliadau eraill. 

• Gallech ddefnyddio’r wybodaeth rwyf wedi’i darparu mewn cysylltiad â hyn ac unrhyw gais arall am 
wasanaethau neu fudd-daliadau a wnaed gennyf neu y byddaf yn ei wneud. Gallech roi peth 
gwybodaeth i sefydliadau eraill y llywodraeth, os yw’r gyfraith yn caniatáu hyn.

Rwy’n datgan bod yr wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn, boed wedi'i chwblhau
gennyf i, yr hawliwr, neu gan rywun arall ar fy rhan.

Rwy'n deall os wyf yn rhoi gwybodaeth ar y ffurflen hon nad yw'n gywir neu'n gyflawn neu os nad ydwyf yn
rhoi gwybod ar unwaith am unrhyw newidiadau yn fy amgylchiadau a allai effeithio ar fy mudd-dal, gallaf
gael fy erlyn.

Rwy'n gwybod bod rhaid i mi hysbysu'r Is-adran Budd-dal Tai ar unwaith, drwy ysgrifennu at un o'r 
cyfeiriadau a ddangosir ar flaen y ffurflen hon, ynglŷn ag unrhyw newidiadau yn fy amgylchiadau i neu yn
amgylchiadau'r bobl eraill sy'n byw yn yr eiddo, a allai effeithio ar fy nghais.

Os rwy'n rhentu fy nghartref gan landlord preifat neu gymdeithas tai, rwy'n rhoi caniatâd i chi roi manylion
i'm landlord ynghylch cynnydd a thâl parhaus fy nghais am Fudd-dal Tai oni bai fy mod yn eich hysbysu'n
ysgrifenedig nad wyf am i chi wneud hyn.

Darllenwch y rhestr wirio ar dudalen 15 ac 16 a thiciwch y blwch priodol isod.

Ydych chi wedi darparu prawf o incwm, cyfalaf etc. gyda’r ffurflen gais hon? Ydw Nac ydw 
Ni ellir asesu’ch ffurflen nes i ni dderbyn yr wybodaeth hon.         

                                                                         Eich llofnod

                                                                                   Dyddiad

                                                                            Eich rhif ffôn

(Mae hyn yn bwysig oherwydd efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi am fwy o wybodaeth i ganiatáu i ni brosesu’ch cais)

Ffurflenni sydd wedi’u cwblhau gan rywun ar wahân i’r person sy’n gwneud cais
Dywedwch pam rydych yn llenwi’r ffurflen hon ar ran rhywun arall.

                                           Enw’r person a lenwodd y ffurflen

                                                                      Llofnod y person

                                   Perthynas â’r person sy’n gwneud cais

Cofiwch: Dychwelwch y ffurflen hon atom ar unwaith neu gallech golli budd-dal. Os nad oes gennych yr holl
brawf rydym wedi gofyn amdano, dychwelwch y ffurflen ac anfonwch y prawf o fewn un mis calendr. 
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Cyfenw:

Enwau cyntaf:

Dyddiad geni:

Rhif Yswiriant Gwladol:

Rhyw:

Y berthynas â chi e.e.
mab, modryb, brawd, ffrind,
lletywr, cyd-denant

Ydy ef/hi’n briod â, neu'n
bartner i, rhywun arall ar y
dudalen hon?

Ydy ef/hi’n fyfyriwr amser
llawn, nyrs sy'n hyfforddi,
gweithiwr gofal, prentis neu
ar hyfforddiant ieuenctid?

Incwm

a) Ydy'r person hwn yn 
derbyn Cymhorthdal Incwm, 
Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar
Incwm, Lwfans Cyflogaeth a 
Chymorth Ar Sail Incwm neu
Gredyd Pensiwn?

b) Ydy'r person hwn yn 
gweithio?

Nifer yr oriau gwaith bob wythnos

Enillion crynswth cyn 
didyniadau

c) Ydy ef/hi’n derbyn incwm
arall?
Os ydyw, pa incwm?
Swm yr incwm

Os ydych wedi ateb Nac ydy, atebwch gwestiynau a) a c)
Os ydych wedi ateb Ydy, ewch i Adran 5

Person 1

/              /

Person 1

awr

£

£

Nodwch ba un:

Adran Pedwar – Pobl eraill sy’n byw gyda chi
Gall y rhain fod yn lletywyr, yn is-denantiaid, yn gyd-denantiaid, yn gydberchnogion neu'n bobl 
annibynnol. Mae lletywr yn rhywun sy'n talu rhent i chi am lety a phrydau bwyd yn eich eiddo ar sail
fasnachol. Mae is-denant yn rhywun sy'n talu rhent ar sail fasnachol am lety yn eich eiddo, ac nid
ydych yn darparu prydau iddynt. Mae pobl annibynnol yn bobl dros 16 oed nad oes neb yn cael 
Budd-dal Plant ar eu cyfer.

Oes unrhyw bobl eraill sydd fel arfer yn byw gyda chi a'ch partner?   
Os nac oes, ewch i Adran Pump. Os oes, nodwch y manylion isod

Oes Nac oes 

Ydy Nac ydy

Gwryw Benyw

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Person 2

/              /

Person 2

awr

£

£

Nodwch ba un:

Ydy Nac ydy

Gwryw Benyw

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Person 3

/              /

Person 3

awr

£

£

Nodwch ba un:

Ydy Nac ydy

Gwryw Benyw

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy
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Rhestr Wirio - parhad...

Cyfrifon, cynilion a buddsoddiadau.
Megis eich holl lyfrau banc, cymdeithas adeiladu neu swyddfa'r post. Cyfriflenni banc/cymdeithas adeiladu,
tystysgrifau am fondiau premiwm, bondiau incwm, tystysgrifau cynilion cenedlaethol, ISAs, stociau, 
cyfranddaliadau ac ymddiriedolaethau unedol. Mae’n rhaid i'r cyfriflenni banc a anfonir gennych ddangos
trafodion y ddau fis diwethaf. Mae’n rhaid i'r holl wybodaeth a ddarperir fod yn wybodaeth gyfoes.

Darparwyd ffurflen      I ddilyn    
Ddim yn berthnasol  

Arian a delir gennych.
Anfonwch y contract sydd gennych gyda'r gwarchodwr plant cofrestredig a derbynebau yn dangos taliadau.
Os nad yw'r rhain gennych, cysylltwch â ni am ffurflen "Tystysgrif Darparwr Gofal Plant".

Darparwyd ffurflen      I ddilyn    
Ddim yn berthnasol  

Tystiolaeth o'ch rhent os ydych yn rhentu gan landlord preifat neu Gymdeithas Tai.
Trefnwch i'ch landlord gwblhau'r LA1 ar dudalen 19 ac 20 y ffurflen gais.
Anfonwch eich cytundeb tenantiaeth atom.

Darparwyd ffurflen      I ddilyn    
Ddim yn berthnasol  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu mae angen mwy o help neu gyngor arnoch, cysylltwch â'r 
Is-adran Budd-daliadau lle bydd y staff yn barod iawn i’ch helpu.

Nodwch yr hyn rydych wedi’i ddarparu

Nodwch yr hyn rydych wedi’i ddarparu

Nodwch yr hyn rydych wedi’i ddarparu
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Adran Pump – Pobl sydd oddi cartref
Ydych chi neu unrhyw aelod o'ch teulu oddi cartref ar hyn o bryd? 
Os na, ewch i Adran Chwech. Os ydych neu ydynt, rhowch fanylion isod.

Ydy Nac ydy 

Rhowch fanylion:

Unrhyw un yn yr ysbyty

Unrhyw un mewn cartref nyrsio

Unrhyw un mewn cartref gofal preswyl

Unrhyw un yn y carchar

Arall: rhowch fanylion

Enw’r person Dyddiad gadael

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

Dyddiad y bwriedir dychwelyd

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

Adran Chwech - Myfyrwyr

Ydych chi neu’ch partner yn fyfyriwr?
Os nad ydych ewch i Adran Saith
Os ydych, rhowch fanylion.

Teitl y cwrs a astudir?

Ble rydych yn astudio?

Dyddiad dechrau’r cwrs?

Beth yw dyddiadau gwirioneddol
y flwyddyn academaidd? (rhaid
rhoi’r dyddiad hwn fel y gellir
cyfrifo’ch budd-dal)

Ydych chi’n ôl-raddedig?
Oes hawl gennych gael 
benthyciad myfyrwyr?
Oes hawl gennych gael 
grant myfyrwyr neu fwrsari?

Chi

Ydw Nac ydw

Ydw Nac ydw

Oes Nac oes

Oes Nac oes

/                    /

O               /                   /

Tan /                   /

Eich partner

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Oes Nac oes

Oes Nac oes

/                    /

O               /                   /

Tan /                   /

Mae’n rhaid i chi anfon prawf o’ch grant, eich llythyr asesiad ariannol (y llythyr cyfan) a manylion eich holl 
fenthyciadau myfyrwyr. Mae’n rhaid i chi anfon dogfennau gwreiddiol oherwydd ni ellir derbyn llungopïau.

Tudalen 5



Rhestr Wirio – darllenwch yn ofalus

Ticiwch y blychau i ddweud wrthym ba dystiolaeth rydych yn ei hanfon gyda'r ffurflen hon, a'r hyn a fydd yn
dilyn ar wahân. Mae’n rhaid i ni weld dogfennau gwreiddiol; ni ellir derbyn llungopïau. Peidiwch ag anfon 
eitemau gwerthfawr drwy'r post. Os gallwch, dewch â nhw i'n swyddfeydd lle gallwn gymryd y manylion mae
eu hangen arnom a rhoi'r dogfennau yn ôl i chi ar unwaith.

Os na allwch anfon y dystiolaeth mae ei hangen arnom ar hyn o bryd, dychwelwch y ffurflen ar unwaith, ac
anfon y dystiolaeth o fewn un mis calendr o'r adeg y dychweloch y ffurflen.

Byddwch yn ymwybodol na fedrwn brosesu eich ffurflen nes i'r holl dystiolaeth gefnogol gael ei derbyn. 

Tystiolaeth am hunaniaeth a rhif Yswiriant Gwladol 
Megis cerdyn Yswiriant Gwladol, slipiau talu, trwydded yrru, llythyrau gan y gwasanaeth nawdd neu'r swyddfa
dreth, slipiau pensiwn gan gyn-gyflogwr, tystysgrif priodas, tystysgrif geni, pasbort cyfredol, cyfriflen banc
(rhaid bod hwn wedi'i ddyddio yn y 4 wythnos diwethaf) neu fil nwy neu drydan diweddar. Os ydych eisoes
wedi anfon tystiolaeth o'ch hunaniaeth atom neu rydych ar hyn o bryd yn derbyn budd-dal, nid oes angen ei
hanfon atom eto. Nodwch yr hyn a ddarparwyd gennych

Darparwyd ffurflen      I ddilyn    
Ddim yn berthnasol  

Tystiolaeth o enillion
Anfonwch eich pum slip talu diwethaf os cewch eich talu bob wythnos, y tri slip talu diwethaf os cewch eich
talu bob pythefnos, neu eich dau slip talu diwethaf os cewch eich talu'n fisol. Os nad oes gennych slipiau talu,
cysylltwch â ni a gofyn am "dystysgrif enillion" i'ch cyflogwr ei chwblhau. Os ydych yn hunangyflogedig, 
cysylltwch â ni am ffurflen "datganiad incwm hunangyflogedig".

Darparwyd ffurflen      I ddilyn    
Ddim yn berthnasol  

Incwm, pensiynau, lwfansau, budd-daliadau neu grantiau eraill.
Megis hysbysiadau dyfarniadau cyfredol neu lythyrau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu Gyllid y Wlad
yn cadarnhau faint o arian rydych yn ei gael. Gallwch hefyd ddarparu slipiau pensiwn gan eich cyn-gyflogwr
neu lythyr gan y llys yn dangos faint o gynhaliaeth rydych yn ei derbyn.

Darparwyd ffurflen      I ddilyn    
Ddim yn berthnasol  

Nodwch yr hyn rydych wedi’i ddarparu

Nodwch yr hyn rydych wedi’i ddarparu

Nodwch yr hyn rydych wedi’i ddarparu

parhad...
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Adran Saith – Incwm a enillir

Ydych chi'n neu'ch partner yn                           
hunangyflogedig? 

Ydych chi neu'ch partner yn gweithio?

Swydd

Enw a chyfeiriad y cyflogwr:

Dyddiad dechrau'r swydd:
A fydd y swydd hon yn para mwy 
na 5 wythnos?
Nifer yr oriau gwaith
Tâl arferol cyn didyniadau ar gyfer
treth ac yswiriant cenedlaethol etc.? 
Pa mor aml ydych chi'n cael eich
talu? (e.e. bob wythnos, bob
pythefnos bob 4 wythnos bob mis)
Dull talu (e.e. arian, credyd banc,
siec)
Ydych chi’n elwa o gynllun cyfranddaliadau
cwmni neu gynllun Arbed wrth Ennill?
Ydych chi'n talu am gynllun 
pensiwn preifat?

Pryd fydd eich codiad cyflog?

Ai dyma'r unig swydd sydd gennych?

Swydd 
Enw a chyfeiriad y cyflogwr:

Nifer yr oriau gwaith
Tâl arferol cyn didyniadau ar gyfer
treth ac yswiriant cenedlaethol etc.? 
Pa mor aml ydych chi'n cael eich
talu? (e.e. bob wythnos, bob
pythefnos bob 4 wythnos bob mis)
Dull talu (e.e. arian, credyd banc, siec)
Pryd fydd eich codiad cyflog?

Os ydych, mae'n rhaid i chi gysylltu â'r Is-adran Budd-daliadau am ffurflen o'r enw 'datganiad o incwm hunangyflogedig'.

Os nac ydych, ewch i adran wyth. Os ydych llenwch yr adran isod.

Os na, rhowch fanylion isod

Mae’n rhaid i ni gael prawrf o’ch enillion. Darparwch eich pum slip talu diwethaf os ydych yn cael eich talu bob wythnos, eich dau slip talu diwethaf
os ydych yn cael eich talu bob mis neu bob pedair wythnos, a'ch tri slip talu diwethaf os ydych yn cael eich talu bob dwy wythnos neu bob pythefnos.
Os nad oes gennych slipiau talu, cysylltwch â'r Is-adran Budd-daliadau am ffurflen o'r enw 'tystysgrif cyflog' i'ch cyflogwr ei chwblhau.

Chi 

Chi 

Ydw Nac ydw

Ydw Nac ydw

Bydd Na fydd

/                      /

awr yr wythnos

£

Ydw Nac ydw

Ydw Nac ydw

/                      /

Ie Nage

oriau’r wythnos

£

/                      /

Eich partner

Eich partner

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Bydd Na fydd

/                      /

awr yr wythnos

£

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

/                      /

Ie Nage

oriau’r wythnos

£

/                      /
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Chi Eich partner



Adran Deg - parhad…

Os ydych wedi ateb "ydw" i unrhyw un o'r rhain, ydych chi am 
i'ch budd-dal gael ei dalu i chi?                      Ydw Nac ydw 

Os nad ydych, rhaid i chi lofnodi adran 7 y ffurflen LA1 ar dudalen gefn y ffurflen gais hon.

Os ydych, nodwch eich manylion banc isod

Yn enw neu enwau pwy y mae'r cyfrif?

Enw'r banc neu'r gymdeithas adeiladu

Rhif y Cyfrif: 

Côd Didoli:                                                              -                     -   

(Ni allwn dalu budd-dal i gyfrif Swyddfa’r Post). Nawr ewch i dudalen 15

Adran B - Pob tenant arall

Telir Budd-dal Tai yn uniongyrchol i chi ac nid i’ch landlord (oni bai ei bod yn amod o’ch tenantiaeth). 
Os ydych yn teimlo na allwch ymdopi â chael taliadau budd-dal wedi’u talu’n uniongyrchol i chi, cysylltwch 
â ni i drafod trefniadau i dalu’ch landlord yn uniongyrchol.

Ydych chi am i ni ystyried talu’ch landlord yn uniongyrchol?     Ydw Nac ydw 

Llenwch eich manylion banc isod

Yn enw neu enwau pwy y mae'r cyfrif?

Enw'r banc neu'r gymdeithas adeiladu

Rhif y Cyfrif:

Côd Didoli:                                                              -                     -   

(Ni allwn dalu budd-dal i gyfrif Swyddfa’r Post). 

Pwysig
Mae’n rhaid i chi ddweud wrthym ar unwaith am unrhyw newid mewn amgylchiadau drwy ysgrifennu at un o’r cyfeiriadau a 
ddangosir ar flaen y ffurflen. Er enghraifft:

•  Os ydych chi neu eich partner yn stopio derbyn Cymhorthdal Incwm •  Os ydych yn newid cyfeiriad (mae hyn yn cyn
neu Lwfans Ceisio Gwaith.  nwys symud ystafelloedd yn y llety).

•  Os ydych chi neu'ch partner yn dechrau gweithio. •  Os yw unrhyw un o'ch plant yn gadael ysgol.
•  Os oes unrhyw newidiadau yn eich incwm a'ch cynilion chi neu eich partner. •  Os yw incwm un o'r bobl annibynnol yn newid.
•  Os oes unrhyw un yn ymuno â'r aelwyd neu yn ei gadael. •  Os ydych yn cychwyn cyfnod mewn carchar.

Nid yw hon yn rhestr gyflawn. Os nad ydych yn dweud wrthym am newid mewn amgylchiadau, gallech gael eich erlyn o
dan Ddeddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992, Deddf Twyll 2006 a/neu Reoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth
Gyngor (Darganfod Twyll a Gorfodi) (Cymru) 2013.

Sylwer nad ydych yn gymwys am fudd-dal os yw‘ch cyfalaf yn fwy na £16,000 oni bai eich bod yn derbyn gwarant y credyd pensiwn

Byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth a roddir gennych i'n helpu i ddarparu gwasanaethau ar y cyd. Ni fyddwn yn 
trosglwyddo’ch gwybodaeth i unrhyw un y tu allan i’r cyngor oni bai bod y gyfraith yn caniatáu hyn.

Er mwyn atal a chanfod twyll, mae'n bosib y byddwn yn gwirio gydag unrhyw wybodaeth arall amdanoch chi a ddelir gennym ni
ac awdurdodau a sefydliadau cyhoeddus eraill.
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Rhaid ticio Ydw/Ydy neu Nac
ydw/Nac ydy i bob math o
incwm yn yr adran hon ar eich
cyfer chi a'ch partner

Lwfans gan gynlluniau a noddir
gan y llywodraeth (e.e. grant
Ceiswyr Gwaith

Incwm Blwydd-dal

Lwfans Gweini

Lwfans Profedigaeth

Incwm Lletywr

Lwfans Gofalwr

Lwfans Gofalwr
Ydych chi wedi hawlio Lwfans
Gofalwr ond heb ei dderbyn am
eich bod yn derbyn budd-dal
arall?

Taliadau Elusennol

Budd-dal Plant

Credyd Treth Plant

Lwfans Byw i'r Anabl - gofal

Lwfans Byw i'r Anabl - 
symudedd

Lwfans Cefnogi Cyflogaeth 
(yn seiliedig ar incwm)

Lwfans Cefnogi Cyflogaeth 
(yn seiliedig ar gyfraniadau)

Lwfans Gwarchodwr

Budd-dal Analluogrwydd

Cymhorthdal Incwm

Budd-daliadau Anafiadau Diwydiannol

Lwfans Ceisio Gwaith 
(yn seiliedig ar incwm)

Lwfans Ceisio Gwaith (yn
seiliedig ar gyfraniadau)

Cynhaliaeth i chi

Cynhaliaeth i’ch plant 

Lwfans Mamolaeth

Tâl Amddiffyn Morgais

Pensiwn gan gyn-gyflogwr
(rhowch enw’r cwmni)

Credyd Cynilion Pensiwn

Gwarant y Credyd Pensiwn

Faint 
rydych 
chi’n ei
dderbyn

Pa mor aml
y caiff ei
dalu?

Dyddiad y
cynnydd
nesaf?

Chi

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

Adran Wyth - Incwm arall, lwfansau, budd-daliadau neu grantiau 
PWYSIG Mae’n rhaid i chi dicio Oes/Nac oes i bob math o incwm yn yr adran hon ar eich cyfer chi a'ch partner, gan ysgrifennu'r swm rydych yn ei gael yn y blwch perthnasol. Mae’n
rhaid i chi ddarparu prawf o’r holl incwm, dogfennau gwreiddiol yn unig, ond os ydych yn derbyn incwm gan yr adran gwaith a phensiynau byddwn yn gwirio’ch hawliad gyda hwy.
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Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Faint 
mae’n ei
dderbyn

Pa mor aml
y caiff ei
dalu?

Dyddiad y
cynnydd
nesaf?

Eich partner

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

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 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 



A oes unrhyw fwyd wedi’i gynnwys yn y rhent                     Oes Nac oes 

3. Ydych chi neu’ch partner, neu unrhyw  un o'ch plant (gan gynnwys plant eich partner),  yn perthyn 
i'r landlord? Ydw Nac ydw 

Os ydych neu ydy, rhowch fanylion isod

4. Oeddech chi neu’ch partner yn berchen ar yr eiddo hwn o'r blaen?  Oeddwn Nac oeddwn 

5. Ydych chi neu’ch partner yn rhentu'r eiddo hwn gan gynbartner?             Ydw Nac ydw 

6. Ydych chi’n rhentu’r eiddo hwn gan ymddiriedolaeth rydych chi neu’ch partner Ydw Nac ydw 
neu berthynas agos sy’n byw gyda chi yn ymddiriedolwr ynddi?                                                               

7. A yw contract cyflogaeth eich partner yn dweud bod rhaid i chi rentu’r Ydy Nac ydy 
eiddo hwn fel rhan o’r contract?

Os ydy, rhowch y manylion isod                                            

8. Ydych chi'n berchen ar, neu'n rhannol berchen ar yr eiddo hwn? Ydw Nac ydw 

9. Talu Budd-dal Tai. Ym mhob achos byddwn yn penderfynu at bwy i anfon y taliad budd-dal ar ôl ystyried 

yr wybodaeth a ddarparwyd gennych

Adran A

Ydych chi'n rhentu gan Gymdeithas Tai?             Ydw Nac ydw 

Ydych chi'n talu rhent am garafán? Ydw Nac ydw 

Ydych chi'n talu am lety lle ceir cefnogaeth?        Ydw Nac ydw 

Ydych chi'n talu am denantiaeth a ddechreuodd cyn 1989? Ydw Nac ydw 

Os ydych wedi ateb ‘Nac ydw’ i bob un o’r rhain, ewch i Adran B.

Adran Deg - parhad…
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Rhaid ticio Ydw/Ydy neu Nac
ydw/Nac ydy i bob math o
incwm yn yr adran hon ar eich
cyfer chi a'ch partner

Taliad Annibyniaeth Personol

Pensiwn preifat 
(nodwch o ba ffynhonnell)

Lwfans Enillion Is

Lwfans Anabledd Difrifol

Tâl salwch (gan gyflogwr)

Pensiwn Ymddeol y Wladwriaeth

Tâl Mamolaeth/Tadolaeth Statudol

Tâl Salwch Statudol

Grant neu Fenthyciad Myfyrwyr

Incwm Is-denant

Lwfans Hyfforddi

Incwm Cronfa Ymddiriedolaeth

Credyd Cynhwysol

Pensiwn Anabledd Rhyfel

Pensiwn Rhyfel Gwraig Weddw

Lwfans/Pensiwn Gwraig Weddw

Lwfans Rhieni Gweddw

Credyd Treth Gwaith

Ydych chi'n derbyn unrhyw incwm
arall na sonnir amdano uchod?
Os ydych rhowch fanylion

A oes unrhyw incwm rydych wedi
gwneud cais amdano ond heb ei
dderbyn eto, neu unrhyw gyfalaf
rydych yn aros i’w dderbyn?
Os oes, rhowch fanylion.

Ydych chi wedi rhoi manylion eich holl incwm ac incwm eich partner 
neu unrhyw incwm rydych yn ei dderbyn ar gyfer partner sydd wedi marw?                                                      

Os nad oes gennych unrhyw incwm ar hyn o bryd, nodwch y rheswm am hyn a sut rydych yn llwyddo i brynu bwyd a thalu treuliau eich aelwyd.

Faint 
rydych 
chi’n ei
dderbyn

Pa mor aml
y caiff ei
dalu?

Dyddiad y
cynnydd
nesaf?

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

Ydw Nac ydw 

Chi

Adran Wyth - parhad...

Ydw Nac ydw
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Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Faint 
mae’n ei
dderbyn

Pa mor aml
y caiff ei
dalu?

Dyddiad y
cynnydd
nesaf?

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

Ydy Nac ydy 

Eich partner

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 Nac ydy 



Ydych chi'n denant preifat (mae hyn yn cynnwys tenantiaid cymdeithasau tai)?  Ydw Nac ydw 
Os ydych, llenwch yr adran hon. Os nad ydych, ewch i dudalen 15.

Mae angen i'ch landlord gwblhau ffurflen LA1 ar dudalen 19.
Atebwch bob cwestiwn
Os oes gennych chi neu’ch landlord unrhyw gwestiynau am lenwi ffurflen LA1, cysylltwch â’r 
Is-adran Budd-daliadau.

1. Rhowch fanylion eich landlord neu asiant

Enw:

Cyfeiriad a chôd post:

Rhif ffôn:

2. Manylion y denantiaeth

Pryd dechreuodd y denantiaeth?  

Pa fath o denantiaeth sydd gennych?

Faint o rent a godir arnoch?     £ ....................    bob ....................

Ydych chi'n gyd-denant?     Ydw Nac ydw 
Os ydych, beth yw’r rhent llawn ar yr eiddo ? £ ....................

Rhowch enwau’r tenantiaid eraill

A yw'ch rhent wedi’i gofrestru gyda’r swyddog rhentu?     Ydy Nac ydy 

Ydych chi’n rhentu:
T^y   Byngalo
Fflat  Fflat un ystafell
Hostel Carafan
Ystafell neu ystafelloedd mewn t^y/fflat      Arall .....................................................................

Ydy’ch landlord yn rhentu’r eiddo fel lle:
Wedi’i ddodrefnu’n llawn             Wedi’i ddodrefnu’n rhannol             Heb ei ddodrefnu      

Oes unrhyw daliadau gwasanaethau yn cael eu cynnwys yn y rhent) (e.e. d^wr, gwresogi)  Oes Nac Oes 

Os oes, beth sy’n cael ei gynnwys yn y rhent?

Adran Deg
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Balans Rhif y 
cyfrif

Chi

Cyfrif 
cyfredol
Enw’r banc:
Cyfrif 
Cadw  
Enw'r Banc:
Cyfrif 
cymdeithas
adeiladu  
Enw'r gymdeithas
adeiladu:

Cyfrif 
swyddfa'r post

Cyfrif Undeb
Credyd

ISA

Cyfrif 
Pay Pal

Oes gennych 
chi fwy nag 
un o'r cyfrifon
uchod?
Os oes rhowch
fanylion y 
math o gyfrif

Adran Naw - Cyfrifon, Cynilion a Buddsoddiadau
Os ydych wedi ateb ‘Ydw’ i dderbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans
Cefnogi Cyflogaeth yn Seiliedig ar Incwm neu Warant y Credyd Pensiwn, nid oes angen i chi gwblhau’r adran hon
o’r ffurflen. Ewch yn syth i Adran Deg.

Mae angen i ni weld tystiolaeth o'r holl gynilion, y cyfalaf a'r buddsoddiadau sydd gennych chi a'ch partner.
Darparwch ddogfennau gwreiddiol oherwydd ni dderbynnir llungopïau. Dylech ddarparu eich cyfriflenni banc am y
ddau fis diwethaf. Mae’n rhaid i unrhyw lyfrau banc a ddarperir gennych ddangos y dyddiad a'r balans gan 
gynnwys y llog.  Os oes gennych chi a'ch partner unrhyw un o'r canlynol, rhowch fanylion. 

Os oes gennych chi neu eich partner unrhyw gyfrifon ar y cyd, rhowch fanylion yn y golofn dan y pennawd "chi”.
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Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Oes Nac oes 

Balans Rhif y 
cyfrif

Eich Partner

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Oes Nac oes 



Ydych chi neu’ch partner yn
berchen ar unrhyw eiddo neu dir ar
wahân i’r un rydych yn gwneud cais
amdano Mae hyn yn cynnwys
eiddo yn y wlad hon a thramor.

Rhowch gyfeiriad(au) llawn yr eiddo
/tir rydych yn berchen arno: (Os
ydych yn berchen ar fwy nag un
eiddo neu lain o dir dywedwch
wrthym ar mdudalen 18)
A yw’r eiddo ar werth?                           
Os ydy nodwch:
i) y dyddiad y rhoddwyd
hwn ar y farchnad
ii) beth yw’r gwerth cyfredol?

Oes gennych unrhyw gynilion a
buddsoddiadau eraill nad ydych
eisoes wedi dweud wrthym 
amdanynt? (Byddai hyn yn 
cynnwys arian parod)

Chi  

Os yw'r eiddo ar werth, bydd angen i chi ddarparu prawf o hyn. Os ydych yn gwerthu’r eiddo gyda
Gwerthwr Tai, bydd y manylion gwerthu maent yn eu darparu’n ddigonol.

Os nad yw’r eiddo/tir rydych yn berchen arno ar werth, bydd angen i’r eiddo/tir gael ei brisio.
Ffoniwch yr Is-adran Budd-daliadau a gofyn am ffurflen brisio a gaiff ei hanfon atoch ar unwaith.
Yna bydd rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gan roi manylion yr eiddo/tir rydych yn berchen arno a’i
anfon i’r swyddfa hon.

Chi

Os nad oes, ewch i Adran Deg.
Os oes, cwblhewch weddill yr adran hon

Ydy Nac ydy

Oes Nac oes

Ydw Nac ydw

/                  /
£

Darparwch brawf o unrhyw arian rydych yn ei dalu ar gyfer grant myfyriwr neu gynllun pensiwn 
personol. Gallai hyn olygu bod hawl gennych i ostyngiad Budd-dal Tai/Treth y Cyngor.

Chi

Eich partner

Eich partner

Ydy Nac ydy

Oes Nac oes

Ydy Nac ydy

/                  /
£

Eich partner

Adran Naw - parhad...
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Oes gennych chi neu'ch partner stociau neu gyfranddaliadau?
Bydd y rhain yn cynnwys stociau neu gyfranddaliadau rydych wedi’u prynu gan eich cyflogwr neu
sydd wedi’u dyrannu i chi gan eich cyflogwr drwy gynllun bonws.

Chi
Oes Nac oes 
Os oes rhowch fanylion isod

Enw’r cwmni           Nifer a ddelir

Ydy’r rhain yn gallu cael eu gwerthu? Ydyn Nac Ydyn 

Ydy’r rhain yn gallu cael eu gwerthu? Ydyn Nac Ydyn 

Os cedwir stociau a chyfranddaliadau gan eich cyflogwr, darparwch amserlen gan eich cyflogwr yn
manylu pryd gellir gwerthu’r cyfranddaliadau

Oes gennych chi neu’ch partner unrhyw fondiau?

Oes gennych chi neu’ch partner unrhyw Dystysgrifau Yswiriant Cenedlaethol?

Chi
Oes Nac oes 
Os oes rhowch fanylion isod

Math o Fond          Nifer a ddelir

Chi
Oes Nac oes 
Os oes rhowch fanylion isod

Rhif yr 
argraffiad

Dyddiad
prynu

Nifer yr unedau
a ddelir

Buddsoddiad 2
neu 5 mlynedd 
cychwynnol?

Oes gennych chi a’ch partner unrhyw Ymddiriedolaethau Unedol?

Chi
Oes Nac oes 
Os oes rhowch fanylion isod

Math o Fond          Nifer a ddelir

Adran Naw - parhad...

Eich Partner
Oes Nac oes 
Os oes rhowch fanylion isod

Enw’r cwmni           Nifer a ddelir

Ydy’r rhain yn gallu cael eu gwerthu? Ydyn Nac Ydyn 

Ydy’r rhain yn gallu cael eu gwerthu? Ydyn Nac Ydyn 

Eich Partner
Oes Nac oes 
Os oes rhowch fanylion isod

Math o Fond          Nifer a ddelir

Eich Partner
Oes Nac oes 
Os oes rhowch fanylion isod

Rhif yr 
argraffiad

Dyddiad
prynu

Nifer yr unedau
a ddelir

Buddsoddiad 2
neu 5 mlynedd 
cychwynnol?

Eich Partner
Oes Nac oes 
Os oes rhowch fanylion isod

Math o Fond          Nifer a ddelir

Tudalen 10



Ydych chi neu’ch partner yn
berchen ar unrhyw eiddo neu dir ar
wahân i’r un rydych yn gwneud cais
amdano Mae hyn yn cynnwys
eiddo yn y wlad hon a thramor.

Rhowch gyfeiriad(au) llawn yr eiddo
/tir rydych yn berchen arno: (Os
ydych yn berchen ar fwy nag un
eiddo neu lain o dir dywedwch
wrthym ar mdudalen 18)
A yw’r eiddo ar werth?                           
Os ydy nodwch:
i) y dyddiad y rhoddwyd
hwn ar y farchnad
ii) beth yw’r gwerth cyfredol?

Oes gennych unrhyw gynilion a
buddsoddiadau eraill nad ydych
eisoes wedi dweud wrthym 
amdanynt? (Byddai hyn yn 
cynnwys arian parod)

Chi  

Os yw'r eiddo ar werth, bydd angen i chi ddarparu prawf o hyn. Os ydych yn gwerthu’r eiddo gyda
Gwerthwr Tai, bydd y manylion gwerthu maent yn eu darparu’n ddigonol.

Os nad yw’r eiddo/tir rydych yn berchen arno ar werth, bydd angen i’r eiddo/tir gael ei brisio.
Ffoniwch yr Is-adran Budd-daliadau a gofyn am ffurflen brisio a gaiff ei hanfon atoch ar unwaith.
Yna bydd rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gan roi manylion yr eiddo/tir rydych yn berchen arno a’i
anfon i’r swyddfa hon.

Chi

Os nad oes, ewch i Adran Deg.
Os oes, cwblhewch weddill yr adran hon

Ydy Nac ydy

Oes Nac oes

Ydw Nac ydw

/                  /
£

Darparwch brawf o unrhyw arian rydych yn ei dalu ar gyfer grant myfyriwr neu gynllun pensiwn 
personol. Gallai hyn olygu bod hawl gennych i ostyngiad Budd-dal Tai/Treth y Cyngor.

Chi

Eich partner

Eich partner

Ydy Nac ydy

Oes Nac oes

Ydy Nac ydy

/                  /
£

Eich partner

Adran Naw - parhad...
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Oes gennych chi neu'ch partner stociau neu gyfranddaliadau?
Bydd y rhain yn cynnwys stociau neu gyfranddaliadau rydych wedi’u prynu gan eich cyflogwr neu
sydd wedi’u dyrannu i chi gan eich cyflogwr drwy gynllun bonws.

Chi
Oes Nac oes 
Os oes rhowch fanylion isod

Enw’r cwmni           Nifer a ddelir

Ydy’r rhain yn gallu cael eu gwerthu? Ydyn Nac Ydyn 

Ydy’r rhain yn gallu cael eu gwerthu? Ydyn Nac Ydyn 

Os cedwir stociau a chyfranddaliadau gan eich cyflogwr, darparwch amserlen gan eich cyflogwr yn
manylu pryd gellir gwerthu’r cyfranddaliadau

Oes gennych chi neu’ch partner unrhyw fondiau?

Oes gennych chi neu’ch partner unrhyw Dystysgrifau Yswiriant Cenedlaethol?

Chi
Oes Nac oes 
Os oes rhowch fanylion isod

Math o Fond          Nifer a ddelir

Chi
Oes Nac oes 
Os oes rhowch fanylion isod

Rhif yr 
argraffiad

Dyddiad
prynu

Nifer yr unedau
a ddelir

Buddsoddiad 2
neu 5 mlynedd 
cychwynnol?

Oes gennych chi a’ch partner unrhyw Ymddiriedolaethau Unedol?

Chi
Oes Nac oes 
Os oes rhowch fanylion isod

Math o Fond          Nifer a ddelir

Adran Naw - parhad...

Eich Partner
Oes Nac oes 
Os oes rhowch fanylion isod

Enw’r cwmni           Nifer a ddelir

Ydy’r rhain yn gallu cael eu gwerthu? Ydyn Nac Ydyn 

Ydy’r rhain yn gallu cael eu gwerthu? Ydyn Nac Ydyn 

Eich Partner
Oes Nac oes 
Os oes rhowch fanylion isod

Math o Fond          Nifer a ddelir

Eich Partner
Oes Nac oes 
Os oes rhowch fanylion isod

Rhif yr 
argraffiad

Dyddiad
prynu

Nifer yr unedau
a ddelir

Buddsoddiad 2
neu 5 mlynedd 
cychwynnol?

Eich Partner
Oes Nac oes 
Os oes rhowch fanylion isod

Math o Fond          Nifer a ddelir

Tudalen 10



Ydych chi'n denant preifat (mae hyn yn cynnwys tenantiaid cymdeithasau tai)?  Ydw Nac ydw 
Os ydych, llenwch yr adran hon. Os nad ydych, ewch i dudalen 15.

Mae angen i'ch landlord gwblhau ffurflen LA1 ar dudalen 19.
Atebwch bob cwestiwn
Os oes gennych chi neu’ch landlord unrhyw gwestiynau am lenwi ffurflen LA1, cysylltwch â’r 
Is-adran Budd-daliadau.

1. Rhowch fanylion eich landlord neu asiant

Enw:

Cyfeiriad a chôd post:

Rhif ffôn:

2. Manylion y denantiaeth

Pryd dechreuodd y denantiaeth?  

Pa fath o denantiaeth sydd gennych?

Faint o rent a godir arnoch?     £ ....................    bob ....................

Ydych chi'n gyd-denant?     Ydw Nac ydw 
Os ydych, beth yw’r rhent llawn ar yr eiddo ? £ ....................

Rhowch enwau’r tenantiaid eraill

A yw'ch rhent wedi’i gofrestru gyda’r swyddog rhentu?     Ydy Nac ydy 

Ydych chi’n rhentu:
T^y   Byngalo
Fflat  Fflat un ystafell
Hostel Carafan
Ystafell neu ystafelloedd mewn t^y/fflat      Arall .....................................................................

Ydy’ch landlord yn rhentu’r eiddo fel lle:
Wedi’i ddodrefnu’n llawn             Wedi’i ddodrefnu’n rhannol             Heb ei ddodrefnu      

Oes unrhyw daliadau gwasanaethau yn cael eu cynnwys yn y rhent) (e.e. d^wr, gwresogi)  Oes Nac Oes 

Os oes, beth sy’n cael ei gynnwys yn y rhent?

Adran Deg

Tudalen 12

Balans Rhif y 
cyfrif

Chi

Cyfrif 
cyfredol
Enw’r banc:
Cyfrif 
Cadw  
Enw'r Banc:
Cyfrif 
cymdeithas
adeiladu  
Enw'r gymdeithas
adeiladu:

Cyfrif 
swyddfa'r post

Cyfrif Undeb
Credyd

ISA

Cyfrif 
Pay Pal

Oes gennych 
chi fwy nag 
un o'r cyfrifon
uchod?
Os oes rhowch
fanylion y 
math o gyfrif

Adran Naw - Cyfrifon, Cynilion a Buddsoddiadau
Os ydych wedi ateb ‘Ydw’ i dderbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans
Cefnogi Cyflogaeth yn Seiliedig ar Incwm neu Warant y Credyd Pensiwn, nid oes angen i chi gwblhau’r adran hon
o’r ffurflen. Ewch yn syth i Adran Deg.

Mae angen i ni weld tystiolaeth o'r holl gynilion, y cyfalaf a'r buddsoddiadau sydd gennych chi a'ch partner.
Darparwch ddogfennau gwreiddiol oherwydd ni dderbynnir llungopïau. Dylech ddarparu eich cyfriflenni banc am y
ddau fis diwethaf. Mae’n rhaid i unrhyw lyfrau banc a ddarperir gennych ddangos y dyddiad a'r balans gan 
gynnwys y llog.  Os oes gennych chi a'ch partner unrhyw un o'r canlynol, rhowch fanylion. 

Os oes gennych chi neu eich partner unrhyw gyfrifon ar y cyd, rhowch fanylion yn y golofn dan y pennawd "chi”.
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Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Oes Nac oes 

Balans Rhif y 
cyfrif

Eich Partner

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Oes Nac oes 



A oes unrhyw fwyd wedi’i gynnwys yn y rhent                     Oes Nac oes 

3. Ydych chi neu’ch partner, neu unrhyw  un o'ch plant (gan gynnwys plant eich partner),  yn perthyn 
i'r landlord? Ydw Nac ydw 

Os ydych neu ydy, rhowch fanylion isod

4. Oeddech chi neu’ch partner yn berchen ar yr eiddo hwn o'r blaen?  Oeddwn Nac oeddwn 

5. Ydych chi neu’ch partner yn rhentu'r eiddo hwn gan gynbartner?             Ydw Nac ydw 

6. Ydych chi’n rhentu’r eiddo hwn gan ymddiriedolaeth rydych chi neu’ch partner Ydw Nac ydw 
neu berthynas agos sy’n byw gyda chi yn ymddiriedolwr ynddi?                                                               

7. A yw contract cyflogaeth eich partner yn dweud bod rhaid i chi rentu’r Ydy Nac ydy 
eiddo hwn fel rhan o’r contract?

Os ydy, rhowch y manylion isod                                            

8. Ydych chi'n berchen ar, neu'n rhannol berchen ar yr eiddo hwn? Ydw Nac ydw 

9. Talu Budd-dal Tai. Ym mhob achos byddwn yn penderfynu at bwy i anfon y taliad budd-dal ar ôl ystyried 

yr wybodaeth a ddarparwyd gennych

Adran A

Ydych chi'n rhentu gan Gymdeithas Tai?             Ydw Nac ydw 

Ydych chi'n talu rhent am garafán? Ydw Nac ydw 

Ydych chi'n talu am lety lle ceir cefnogaeth?        Ydw Nac ydw 

Ydych chi'n talu am denantiaeth a ddechreuodd cyn 1989? Ydw Nac ydw 

Os ydych wedi ateb ‘Nac ydw’ i bob un o’r rhain, ewch i Adran B.

Adran Deg - parhad…
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Rhaid ticio Ydw/Ydy neu Nac
ydw/Nac ydy i bob math o
incwm yn yr adran hon ar eich
cyfer chi a'ch partner

Taliad Annibyniaeth Personol

Pensiwn preifat 
(nodwch o ba ffynhonnell)

Lwfans Enillion Is

Lwfans Anabledd Difrifol

Tâl salwch (gan gyflogwr)

Pensiwn Ymddeol y Wladwriaeth

Tâl Mamolaeth/Tadolaeth Statudol

Tâl Salwch Statudol

Grant neu Fenthyciad Myfyrwyr

Incwm Is-denant

Lwfans Hyfforddi

Incwm Cronfa Ymddiriedolaeth

Credyd Cynhwysol

Pensiwn Anabledd Rhyfel

Pensiwn Rhyfel Gwraig Weddw

Lwfans/Pensiwn Gwraig Weddw

Lwfans Rhieni Gweddw

Credyd Treth Gwaith

Ydych chi'n derbyn unrhyw incwm
arall na sonnir amdano uchod?
Os ydych rhowch fanylion

A oes unrhyw incwm rydych wedi
gwneud cais amdano ond heb ei
dderbyn eto, neu unrhyw gyfalaf
rydych yn aros i’w dderbyn?
Os oes, rhowch fanylion.

Ydych chi wedi rhoi manylion eich holl incwm ac incwm eich partner 
neu unrhyw incwm rydych yn ei dderbyn ar gyfer partner sydd wedi marw?                                                      

Os nad oes gennych unrhyw incwm ar hyn o bryd, nodwch y rheswm am hyn a sut rydych yn llwyddo i brynu bwyd a thalu treuliau eich aelwyd.

Faint 
rydych 
chi’n ei
dderbyn

Pa mor aml
y caiff ei
dalu?

Dyddiad y
cynnydd
nesaf?

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

Ydw Nac ydw 

Chi

Adran Wyth - parhad...

Ydw Nac ydw
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Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Faint 
mae’n ei
dderbyn

Pa mor aml
y caiff ei
dalu?

Dyddiad y
cynnydd
nesaf?

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

Ydy Nac ydy 

Eich partner

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 Nac ydy 



Adran Deg - parhad…

Os ydych wedi ateb "ydw" i unrhyw un o'r rhain, ydych chi am 
i'ch budd-dal gael ei dalu i chi?                      Ydw Nac ydw 

Os nad ydych, rhaid i chi lofnodi adran 7 y ffurflen LA1 ar dudalen gefn y ffurflen gais hon.

Os ydych, nodwch eich manylion banc isod

Yn enw neu enwau pwy y mae'r cyfrif?

Enw'r banc neu'r gymdeithas adeiladu

Rhif y Cyfrif: 

Côd Didoli:                                                              -                     -   

(Ni allwn dalu budd-dal i gyfrif Swyddfa’r Post). Nawr ewch i dudalen 15

Adran B - Pob tenant arall

Telir Budd-dal Tai yn uniongyrchol i chi ac nid i’ch landlord (oni bai ei bod yn amod o’ch tenantiaeth). 
Os ydych yn teimlo na allwch ymdopi â chael taliadau budd-dal wedi’u talu’n uniongyrchol i chi, cysylltwch 
â ni i drafod trefniadau i dalu’ch landlord yn uniongyrchol.

Ydych chi am i ni ystyried talu’ch landlord yn uniongyrchol?     Ydw Nac ydw 

Llenwch eich manylion banc isod

Yn enw neu enwau pwy y mae'r cyfrif?

Enw'r banc neu'r gymdeithas adeiladu

Rhif y Cyfrif:

Côd Didoli:                                                              -                     -   

(Ni allwn dalu budd-dal i gyfrif Swyddfa’r Post). 

Pwysig
Mae’n rhaid i chi ddweud wrthym ar unwaith am unrhyw newid mewn amgylchiadau drwy ysgrifennu at un o’r cyfeiriadau a 
ddangosir ar flaen y ffurflen. Er enghraifft:

•  Os ydych chi neu eich partner yn stopio derbyn Cymhorthdal Incwm •  Os ydych yn newid cyfeiriad (mae hyn yn cyn
neu Lwfans Ceisio Gwaith.  nwys symud ystafelloedd yn y llety).

•  Os ydych chi neu'ch partner yn dechrau gweithio. •  Os yw unrhyw un o'ch plant yn gadael ysgol.
•  Os oes unrhyw newidiadau yn eich incwm a'ch cynilion chi neu eich partner. •  Os yw incwm un o'r bobl annibynnol yn newid.
•  Os oes unrhyw un yn ymuno â'r aelwyd neu yn ei gadael. •  Os ydych yn cychwyn cyfnod mewn carchar.

Nid yw hon yn rhestr gyflawn. Os nad ydych yn dweud wrthym am newid mewn amgylchiadau, gallech gael eich erlyn o
dan Ddeddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992, Deddf Twyll 2006 a/neu Reoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth
Gyngor (Darganfod Twyll a Gorfodi) (Cymru) 2013.

Sylwer nad ydych yn gymwys am fudd-dal os yw‘ch cyfalaf yn fwy na £16,000 oni bai eich bod yn derbyn gwarant y credyd pensiwn

Byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth a roddir gennych i'n helpu i ddarparu gwasanaethau ar y cyd. Ni fyddwn yn 
trosglwyddo’ch gwybodaeth i unrhyw un y tu allan i’r cyngor oni bai bod y gyfraith yn caniatáu hyn.

Er mwyn atal a chanfod twyll, mae'n bosib y byddwn yn gwirio gydag unrhyw wybodaeth arall amdanoch chi a ddelir gennym ni
ac awdurdodau a sefydliadau cyhoeddus eraill.
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Rhaid ticio Ydw/Ydy neu Nac
ydw/Nac ydy i bob math o
incwm yn yr adran hon ar eich
cyfer chi a'ch partner

Lwfans gan gynlluniau a noddir
gan y llywodraeth (e.e. grant
Ceiswyr Gwaith

Incwm Blwydd-dal

Lwfans Gweini

Lwfans Profedigaeth

Incwm Lletywr

Lwfans Gofalwr

Lwfans Gofalwr
Ydych chi wedi hawlio Lwfans
Gofalwr ond heb ei dderbyn am
eich bod yn derbyn budd-dal
arall?

Taliadau Elusennol

Budd-dal Plant

Credyd Treth Plant

Lwfans Byw i'r Anabl - gofal

Lwfans Byw i'r Anabl - 
symudedd

Lwfans Cefnogi Cyflogaeth 
(yn seiliedig ar incwm)

Lwfans Cefnogi Cyflogaeth 
(yn seiliedig ar gyfraniadau)

Lwfans Gwarchodwr

Budd-dal Analluogrwydd

Cymhorthdal Incwm

Budd-daliadau Anafiadau Diwydiannol

Lwfans Ceisio Gwaith 
(yn seiliedig ar incwm)

Lwfans Ceisio Gwaith (yn
seiliedig ar gyfraniadau)

Cynhaliaeth i chi

Cynhaliaeth i’ch plant 

Lwfans Mamolaeth

Tâl Amddiffyn Morgais

Pensiwn gan gyn-gyflogwr
(rhowch enw’r cwmni)

Credyd Cynilion Pensiwn

Gwarant y Credyd Pensiwn

Faint 
rydych 
chi’n ei
dderbyn

Pa mor aml
y caiff ei
dalu?

Dyddiad y
cynnydd
nesaf?

Chi

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

Adran Wyth - Incwm arall, lwfansau, budd-daliadau neu grantiau 
PWYSIG Mae’n rhaid i chi dicio Oes/Nac oes i bob math o incwm yn yr adran hon ar eich cyfer chi a'ch partner, gan ysgrifennu'r swm rydych yn ei gael yn y blwch perthnasol. Mae’n
rhaid i chi ddarparu prawf o’r holl incwm, dogfennau gwreiddiol yn unig, ond os ydych yn derbyn incwm gan yr adran gwaith a phensiynau byddwn yn gwirio’ch hawliad gyda hwy.
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Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Faint 
mae’n ei
dderbyn

Pa mor aml
y caiff ei
dalu?

Dyddiad y
cynnydd
nesaf?

Eich partner

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

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 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 



Rhestr Wirio – darllenwch yn ofalus

Ticiwch y blychau i ddweud wrthym ba dystiolaeth rydych yn ei hanfon gyda'r ffurflen hon, a'r hyn a fydd yn
dilyn ar wahân. Mae’n rhaid i ni weld dogfennau gwreiddiol; ni ellir derbyn llungopïau. Peidiwch ag anfon 
eitemau gwerthfawr drwy'r post. Os gallwch, dewch â nhw i'n swyddfeydd lle gallwn gymryd y manylion mae
eu hangen arnom a rhoi'r dogfennau yn ôl i chi ar unwaith.

Os na allwch anfon y dystiolaeth mae ei hangen arnom ar hyn o bryd, dychwelwch y ffurflen ar unwaith, ac
anfon y dystiolaeth o fewn un mis calendr o'r adeg y dychweloch y ffurflen.

Byddwch yn ymwybodol na fedrwn brosesu eich ffurflen nes i'r holl dystiolaeth gefnogol gael ei derbyn. 

Tystiolaeth am hunaniaeth a rhif Yswiriant Gwladol 
Megis cerdyn Yswiriant Gwladol, slipiau talu, trwydded yrru, llythyrau gan y gwasanaeth nawdd neu'r swyddfa
dreth, slipiau pensiwn gan gyn-gyflogwr, tystysgrif priodas, tystysgrif geni, pasbort cyfredol, cyfriflen banc
(rhaid bod hwn wedi'i ddyddio yn y 4 wythnos diwethaf) neu fil nwy neu drydan diweddar. Os ydych eisoes
wedi anfon tystiolaeth o'ch hunaniaeth atom neu rydych ar hyn o bryd yn derbyn budd-dal, nid oes angen ei
hanfon atom eto. Nodwch yr hyn a ddarparwyd gennych

Darparwyd ffurflen      I ddilyn    
Ddim yn berthnasol  

Tystiolaeth o enillion
Anfonwch eich pum slip talu diwethaf os cewch eich talu bob wythnos, y tri slip talu diwethaf os cewch eich
talu bob pythefnos, neu eich dau slip talu diwethaf os cewch eich talu'n fisol. Os nad oes gennych slipiau talu,
cysylltwch â ni a gofyn am "dystysgrif enillion" i'ch cyflogwr ei chwblhau. Os ydych yn hunangyflogedig, 
cysylltwch â ni am ffurflen "datganiad incwm hunangyflogedig".

Darparwyd ffurflen      I ddilyn    
Ddim yn berthnasol  

Incwm, pensiynau, lwfansau, budd-daliadau neu grantiau eraill.
Megis hysbysiadau dyfarniadau cyfredol neu lythyrau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu Gyllid y Wlad
yn cadarnhau faint o arian rydych yn ei gael. Gallwch hefyd ddarparu slipiau pensiwn gan eich cyn-gyflogwr
neu lythyr gan y llys yn dangos faint o gynhaliaeth rydych yn ei derbyn.

Darparwyd ffurflen      I ddilyn    
Ddim yn berthnasol  

Nodwch yr hyn rydych wedi’i ddarparu

Nodwch yr hyn rydych wedi’i ddarparu

Nodwch yr hyn rydych wedi’i ddarparu

parhad...
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Adran Saith – Incwm a enillir

Ydych chi'n neu'ch partner yn                           
hunangyflogedig? 

Ydych chi neu'ch partner yn gweithio?

Swydd

Enw a chyfeiriad y cyflogwr:

Dyddiad dechrau'r swydd:
A fydd y swydd hon yn para mwy 
na 5 wythnos?
Nifer yr oriau gwaith
Tâl arferol cyn didyniadau ar gyfer
treth ac yswiriant cenedlaethol etc.? 
Pa mor aml ydych chi'n cael eich
talu? (e.e. bob wythnos, bob
pythefnos bob 4 wythnos bob mis)
Dull talu (e.e. arian, credyd banc,
siec)
Ydych chi’n elwa o gynllun cyfranddaliadau
cwmni neu gynllun Arbed wrth Ennill?
Ydych chi'n talu am gynllun 
pensiwn preifat?

Pryd fydd eich codiad cyflog?

Ai dyma'r unig swydd sydd gennych?

Swydd 
Enw a chyfeiriad y cyflogwr:

Nifer yr oriau gwaith
Tâl arferol cyn didyniadau ar gyfer
treth ac yswiriant cenedlaethol etc.? 
Pa mor aml ydych chi'n cael eich
talu? (e.e. bob wythnos, bob
pythefnos bob 4 wythnos bob mis)
Dull talu (e.e. arian, credyd banc, siec)
Pryd fydd eich codiad cyflog?

Os ydych, mae'n rhaid i chi gysylltu â'r Is-adran Budd-daliadau am ffurflen o'r enw 'datganiad o incwm hunangyflogedig'.

Os nac ydych, ewch i adran wyth. Os ydych llenwch yr adran isod.

Os na, rhowch fanylion isod

Mae’n rhaid i ni gael prawrf o’ch enillion. Darparwch eich pum slip talu diwethaf os ydych yn cael eich talu bob wythnos, eich dau slip talu diwethaf
os ydych yn cael eich talu bob mis neu bob pedair wythnos, a'ch tri slip talu diwethaf os ydych yn cael eich talu bob dwy wythnos neu bob pythefnos.
Os nad oes gennych slipiau talu, cysylltwch â'r Is-adran Budd-daliadau am ffurflen o'r enw 'tystysgrif cyflog' i'ch cyflogwr ei chwblhau.

Chi 

Chi 

Ydw Nac ydw

Ydw Nac ydw

Bydd Na fydd

/                      /

awr yr wythnos

£

Ydw Nac ydw

Ydw Nac ydw

/                      /

Ie Nage

oriau’r wythnos

£

/                      /

Eich partner

Eich partner

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Bydd Na fydd

/                      /

awr yr wythnos

£

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

/                      /

Ie Nage

oriau’r wythnos

£

/                      /
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Chi Eich partner



Rhestr Wirio - parhad...

Cyfrifon, cynilion a buddsoddiadau.
Megis eich holl lyfrau banc, cymdeithas adeiladu neu swyddfa'r post. Cyfriflenni banc/cymdeithas adeiladu,
tystysgrifau am fondiau premiwm, bondiau incwm, tystysgrifau cynilion cenedlaethol, ISAs, stociau, 
cyfranddaliadau ac ymddiriedolaethau unedol. Mae’n rhaid i'r cyfriflenni banc a anfonir gennych ddangos
trafodion y ddau fis diwethaf. Mae’n rhaid i'r holl wybodaeth a ddarperir fod yn wybodaeth gyfoes.

Darparwyd ffurflen      I ddilyn    
Ddim yn berthnasol  

Arian a delir gennych.
Anfonwch y contract sydd gennych gyda'r gwarchodwr plant cofrestredig a derbynebau yn dangos taliadau.
Os nad yw'r rhain gennych, cysylltwch â ni am ffurflen "Tystysgrif Darparwr Gofal Plant".

Darparwyd ffurflen      I ddilyn    
Ddim yn berthnasol  

Tystiolaeth o'ch rhent os ydych yn rhentu gan landlord preifat neu Gymdeithas Tai.
Trefnwch i'ch landlord gwblhau'r LA1 ar dudalen 19 ac 20 y ffurflen gais.
Anfonwch eich cytundeb tenantiaeth atom.

Darparwyd ffurflen      I ddilyn    
Ddim yn berthnasol  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu mae angen mwy o help neu gyngor arnoch, cysylltwch â'r 
Is-adran Budd-daliadau lle bydd y staff yn barod iawn i’ch helpu.

Nodwch yr hyn rydych wedi’i ddarparu

Nodwch yr hyn rydych wedi’i ddarparu

Nodwch yr hyn rydych wedi’i ddarparu

Tudalen 16

Adran Pump – Pobl sydd oddi cartref
Ydych chi neu unrhyw aelod o'ch teulu oddi cartref ar hyn o bryd? 
Os na, ewch i Adran Chwech. Os ydych neu ydynt, rhowch fanylion isod.

Ydy Nac ydy 

Rhowch fanylion:

Unrhyw un yn yr ysbyty

Unrhyw un mewn cartref nyrsio

Unrhyw un mewn cartref gofal preswyl

Unrhyw un yn y carchar

Arall: rhowch fanylion

Enw’r person Dyddiad gadael

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

Dyddiad y bwriedir dychwelyd

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

Adran Chwech - Myfyrwyr

Ydych chi neu’ch partner yn fyfyriwr?
Os nad ydych ewch i Adran Saith
Os ydych, rhowch fanylion.

Teitl y cwrs a astudir?

Ble rydych yn astudio?

Dyddiad dechrau’r cwrs?

Beth yw dyddiadau gwirioneddol
y flwyddyn academaidd? (rhaid
rhoi’r dyddiad hwn fel y gellir
cyfrifo’ch budd-dal)

Ydych chi’n ôl-raddedig?
Oes hawl gennych gael 
benthyciad myfyrwyr?
Oes hawl gennych gael 
grant myfyrwyr neu fwrsari?

Chi

Ydw Nac ydw

Ydw Nac ydw

Oes Nac oes

Oes Nac oes

/                    /

O               /                   /

Tan /                   /

Eich partner

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Oes Nac oes

Oes Nac oes

/                    /

O               /                   /

Tan /                   /

Mae’n rhaid i chi anfon prawf o’ch grant, eich llythyr asesiad ariannol (y llythyr cyfan) a manylion eich holl 
fenthyciadau myfyrwyr. Mae’n rhaid i chi anfon dogfennau gwreiddiol oherwydd ni ellir derbyn llungopïau.
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Adran Un ar ddeg - eich datganiad

/                        /

Darllenwch y datganiad hwn yn ofalus cyn i chi ei lofnodi a'i ddyddio.
Rwy'n deall y canlynol.

• Byddwch yn defnyddio’r wybodaeth rwyf wedi’i darparu i brosesu fy nghais am Gymorth Budd-dal 
Tai neu Fudd-dal Treth y Cyngor, neu'r ddau. Gallech wirio peth o’r wybodaeth drwy ffynonellau 
eraill yn y cyngor, y swyddfeydd rhenti a chynghorau a sefydliadau eraill. 

• Gallech ddefnyddio’r wybodaeth rwyf wedi’i darparu mewn cysylltiad â hyn ac unrhyw gais arall am 
wasanaethau neu fudd-daliadau a wnaed gennyf neu y byddaf yn ei wneud. Gallech roi peth 
gwybodaeth i sefydliadau eraill y llywodraeth, os yw’r gyfraith yn caniatáu hyn.

Rwy’n datgan bod yr wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn, boed wedi'i chwblhau
gennyf i, yr hawliwr, neu gan rywun arall ar fy rhan.

Rwy'n deall os wyf yn rhoi gwybodaeth ar y ffurflen hon nad yw'n gywir neu'n gyflawn neu os nad ydwyf yn
rhoi gwybod ar unwaith am unrhyw newidiadau yn fy amgylchiadau a allai effeithio ar fy mudd-dal, gallaf
gael fy erlyn.

Rwy'n gwybod bod rhaid i mi hysbysu'r Is-adran Budd-dal Tai ar unwaith, drwy ysgrifennu at un o'r 
cyfeiriadau a ddangosir ar flaen y ffurflen hon, ynglŷn ag unrhyw newidiadau yn fy amgylchiadau i neu yn
amgylchiadau'r bobl eraill sy'n byw yn yr eiddo, a allai effeithio ar fy nghais.

Os rwy'n rhentu fy nghartref gan landlord preifat neu gymdeithas tai, rwy'n rhoi caniatâd i chi roi manylion
i'm landlord ynghylch cynnydd a thâl parhaus fy nghais am Fudd-dal Tai oni bai fy mod yn eich hysbysu'n
ysgrifenedig nad wyf am i chi wneud hyn.

Darllenwch y rhestr wirio ar dudalen 15 ac 16 a thiciwch y blwch priodol isod.

Ydych chi wedi darparu prawf o incwm, cyfalaf etc. gyda’r ffurflen gais hon? Ydw Nac ydw 
Ni ellir asesu’ch ffurflen nes i ni dderbyn yr wybodaeth hon.         

                                                                         Eich llofnod

                                                                                   Dyddiad

                                                                            Eich rhif ffôn

(Mae hyn yn bwysig oherwydd efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi am fwy o wybodaeth i ganiatáu i ni brosesu’ch cais)

Ffurflenni sydd wedi’u cwblhau gan rywun ar wahân i’r person sy’n gwneud cais
Dywedwch pam rydych yn llenwi’r ffurflen hon ar ran rhywun arall.

                                           Enw’r person a lenwodd y ffurflen

                                                                      Llofnod y person

                                   Perthynas â’r person sy’n gwneud cais

Cofiwch: Dychwelwch y ffurflen hon atom ar unwaith neu gallech golli budd-dal. Os nad oes gennych yr holl
brawf rydym wedi gofyn amdano, dychwelwch y ffurflen ac anfonwch y prawf o fewn un mis calendr. 

Tudalen 17

Cyfenw:

Enwau cyntaf:

Dyddiad geni:

Rhif Yswiriant Gwladol:

Rhyw:

Y berthynas â chi e.e.
mab, modryb, brawd, ffrind,
lletywr, cyd-denant

Ydy ef/hi’n briod â, neu'n
bartner i, rhywun arall ar y
dudalen hon?

Ydy ef/hi’n fyfyriwr amser
llawn, nyrs sy'n hyfforddi,
gweithiwr gofal, prentis neu
ar hyfforddiant ieuenctid?

Incwm

a) Ydy'r person hwn yn 
derbyn Cymhorthdal Incwm, 
Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar
Incwm, Lwfans Cyflogaeth a 
Chymorth Ar Sail Incwm neu
Gredyd Pensiwn?

b) Ydy'r person hwn yn 
gweithio?

Nifer yr oriau gwaith bob wythnos

Enillion crynswth cyn 
didyniadau

c) Ydy ef/hi’n derbyn incwm
arall?
Os ydyw, pa incwm?
Swm yr incwm

Os ydych wedi ateb Nac ydy, atebwch gwestiynau a) a c)
Os ydych wedi ateb Ydy, ewch i Adran 5

Person 1

/              /

Person 1

awr

£

£

Nodwch ba un:

Adran Pedwar – Pobl eraill sy’n byw gyda chi
Gall y rhain fod yn lletywyr, yn is-denantiaid, yn gyd-denantiaid, yn gydberchnogion neu'n bobl 
annibynnol. Mae lletywr yn rhywun sy'n talu rhent i chi am lety a phrydau bwyd yn eich eiddo ar sail
fasnachol. Mae is-denant yn rhywun sy'n talu rhent ar sail fasnachol am lety yn eich eiddo, ac nid
ydych yn darparu prydau iddynt. Mae pobl annibynnol yn bobl dros 16 oed nad oes neb yn cael 
Budd-dal Plant ar eu cyfer.

Oes unrhyw bobl eraill sydd fel arfer yn byw gyda chi a'ch partner?   
Os nac oes, ewch i Adran Pump. Os oes, nodwch y manylion isod

Oes Nac oes 

Ydy Nac ydy

Gwryw Benyw

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Person 2

/              /

Person 2

awr

£

£

Nodwch ba un:

Ydy Nac ydy

Gwryw Benyw

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Person 3

/              /

Person 3

awr

£

£

Nodwch ba un:

Ydy Nac ydy

Gwryw Benyw

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy
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Plentyn 1

Cyfenw:
Enwau cyntaf:

Y berthynas 
â chi:

Dyddiad geni:

Ydych chi'n derbyn 
Budd-dal plant 
ar eu cyfer? 

Dyddiad y daw'r 
budd-dal plant 
i ben?

Ydy’r plentyn 
wedi'i gofrestru'n 
ddall?                         

Ydy’r plentyn yn 
derbyn Lwfans 
Byw i'r Anabl/
Taliadau 
Annibyniaeth 
Bersonol?                           

A ydyw mewn 
addysg amser llawn?                            

Ydych chi'n talu 
costau gofal plant?                            

a) enw a 
chyfeiriad y 
gwarchodwr 
plant:

b) ei rif 
cofrestru:

c) tâl wythnosol 
am ofal plant

Os nad ydych, ewch i Adran 4. Os ydych, nodwch y manylion isod:

Prawf: Costau Gofal Plant
Mae angen prawf o daliadau gofal plant. Gallwch naill ai gwblhau'r ffurflen 'Prawf Taliadau Gofal Plant', sydd ar gael
gan yr Is-adran Budd-daliadau, neu ddarparu derbynebau am 5 wythnos neu 2 fis o daliadau y mae angen iddynt
fod wedi'u llofnodi gan eich darparwr gofal plant.

/        /

/        /

£

Oes Nac oes 

Adran Tri - Eich plant dibynnol
Oes gennych chi unrhyw blant dibynnol, gan gynnwys plant maeth?
Os nad oes, ewch i Adran Pedwar. Os oes, nodwch y manylion isod  

Ydw Nac ydw

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydw Nac ydw

Plentyn 2 

/        /

/        /

£

Ydw Nac ydw

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydw Nac ydw

Plentyn 3

/        /

/        /

£

Ydw Nac ydw

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydw Nac ydw

Plentyn 4

/        /

/        /

£

Ydw Nac ydw

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydw Nac ydw

Plentyn 5

/        /

/        /

£

Ydw Nac ydw

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydy Nac ydy

Ydw Nac ydw
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Manylion y denantiaeth - i’w llenwi gan y landlord
Llenwch y manylion canlynol i gefnogi hawl eich tenant i Fudd-dal Tai

Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, 
Canolfan Ddinesig Port Talbot SA13 1PJ        Canolfan Ddinesig, Castell-nedd SA11 3QZ

Am ymholiadau budd-dal ym                       Am ymholiadau budd-dal ym Mwrdeistref 
Mwrdeistref Port Talbot, ffoniwch:  01639 763454. Castell-nedd a Dyffryn Lliw Uchaf,  ffoniwch: 01639 686838.

FFURFLEN LA1

At ddefnydd y swyddfa'n unig

Dyddiad derbyn  ........ / ........ / ........ 

Cwblhewch y niferoedd am y canlynol:
Nifer                                                                       Yn yr holl d^y neu'r fflat                                                At ddefnydd y tenant yn unig                                            Yn cael eu rhannu ag eraill
Ystafelloedd byw
Ystafelloedd gwely
Ystafelloedd fflat un ystafell
Ceginau
Ystafelloedd ymolchi
Toiledau
Ystafelloedd eraill
Cyfanswm y nifer

1 Rhowch enw a chyfeiriad eich tenant

Enw: .................................................................................................................................................................................................................

Cyfeiriad a chôd post .......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

2 Manylion y denantiaeth

Y dyddiad y dechreuodd y denantiaeth: .......... / .......... / ..........

Pa fath o denantiaeth sydd gan eich tenant (er enghraifft, 
byrddaliad)?  ........................................................................................

Pwy arall sy'n byw yn yr eiddo hwn? 
(Nodwch eu henwau): .........................................................................

Beth yw hyd y denantiaeth? ...........................................................

Dyddiad y symudodd y tenant i'r eiddo: .......... / .......... / ..........

A yw'n amod o'r denantiaeth bod budd-dal tai'n cael ei dalu i chi?         

Ydy Nac ydy 

3 Ydych chi neu eich partner yn perthyn i'r tenant, partner y tenant neu unrhyw un o'u plant?

Ydw Nac ydw Os ydych, sut ydych yn perthyn iddynt? ..................................................................................................................

Oedd eich tenant yn arfer berchen ar yr eiddo rydych bellach yn ei rentu iddo? Oedd Nac oedd 
Ydych chi neu eich partner yn rhentu'r eiddo hwn i gyn-bartner?      Ydw   Nac ydw 

Ydych chi'n dad/rhiant i unrhyw un o blant eich tenant?                   Ydw   Nac ydw   

4. Rhowch fanylion am gartref eich tenant drwy dicio'r blychau priodol.

T^y ar wahân T^y pâr Tŷ teras
Byngalo ar wahân Byngalo ar wahân Byngalo teras

Fflat   Fflat un ystafell   Hostel

Ystafell(oedd) mewn tŷ/fflat   Carafán (sefydlog)    Carafán (teithiol)

Os yw'r tenant yn byw mewn fflat, fflat un ystafell neu ystafell, ym mhle yn yr adeilad y mae hon?     Nifer y lloriau yn yr adeilad

a Llawr gwaelod Llawr cyntaf Ail lawr Trydydd llawr

b Blaen Canol Cefn

Oes gwres canolog yn yr eiddo? Oes Rhannol Llawn 
Oes garej gan yr eiddo? Oes Nac oes 

A yw’r eiddo wedi’i ddodrefnu Ydy Nac ydy 

Os ydy, ydy e wedi’i Ddodrefnu’n llawn Dodrefnu’n rhannol Ychydig o gelfi      

Pwy sy’n gyfrifol am addurno’r tu mewn i’r eiddo?
Y landlord          Y tenant          Ddim yn gwybod
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Adran Dau - Amdanoch chi a'ch partner
Rhowch fanylion amdanoch chi a'ch partner. Wrth ddweud "partner", rydym yn golygu eich g^wr neu eich
gwraig, neu rywun sy'n byw gyda chi fel pe baech yn briod iddynt. Gall hyn gynnwys partneriaid o'r un rhyw.

Teitl:

Cyfenw:

Enwau cyntaf:

Ydych chi erioed wedi cael eich 
adnabod gan enw arall?

Dyddiad geni:

Rhif Yswiriant Gwladol:
(Mae'n rhaid rhoi hwn er 
mwyn i ni ystyried eich cais)

Beth yw eich cenedligrwydd?    

Am ba mor hir ydych chi wedi byw yn y DU?

Ydych chi'n derbyn Cymhorthdal
Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn
Seiliedig ar Incwm, Lwfans 
Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar
Incwm neu Warant y Credyd Pensiwn?               

Ydych chi wedi'ch cofrestru'n ddall?   
Os ydych, beth yw'ch rhif cofrestru?

Ydych chi'n derbyn Lwfans Byw i'r
Anabl /Taliadau Annibyniaeth
Bersonol?                        

Oes rhywun yn derbyn 
Lwfans Gofalwyr am ofalu 
amdanoch? Os oes, rhowch 
ei enw a'i gyfeiriad.

Os ydych rhowch yr              
enw(au) eraill isod

Chi

Mr    /    Mrs    /    Miss    /    Ms

Ydw Nac ydw 

/                   /            

Os ydych, nodwch ba incwm                                         

Oes unrhyw denantiaid ar y cyd neu gyd-berchnogion ar y cartref?  

Os oes, rhowch eu henwau a'u cyfeiriadau, Os nad oes, ewch i Adran Tri

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw 

Oes Nac oes 

Oes Nac oes 
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Os ydy rhowch yr           
enw(au) eraill isod

Eich partner

Mr    /    Mrs    /    Miss    /    Ms

Ydy Nac ydy 

/                   /            

Os ydy, nodwch ba incwm

Ydy Nac ydy 

Ydy Nac ydy 

Ydy Nac ydy 

Oes Nac oes 



5 Nodwch fanylion rhent eich tenant

Faint o rent a godir gennych?     £ Pa mor aml caiff hwn ei dalu (yn fisol neu bob 4 wythnos etc)? 

Os yw eich tenant yn gyd-denant, beth yw'r rhent llawn ar gyfer yr eiddo?   £

A oes unrhyw un o'r canlynol yn eich rhent? Ticiwch y blwch priodol.

Gwresogi Oes  Nac oes  Goleuadau Oes  Nac oes  

D^wr twym Oes  Nac oes  Coginio Oes  Nac oes  

Ardaloedd glanhau a golau a rennir Oes  Nac oes  Cyfleusterau golchi dillad Oes  Nac oes  

Golchi dillad Oes  Nac oes  Garddio Oes  Nac oes  

Glanhau Oes  Nac oes  Treth y Cyngor Oes  Nac oes  

Bwyd Oes  Nac oes  Awdurdod Dŵr Cymru Oes  Nac oes  

Os nad yw trethi d^wr yn cael eu cynnwys yn eich rhent, ydych chi'n derbyn bil gan Awdurdod d^wr Cymru? Ydw Nac ydw

Os yw bwyd yn cael ei gynnwys, ticiwch pa brydau.      Brecwast  Cinio   Te   Cinio’r hwyr  

6 Datganiad y landlord

Rwy'n cadarnhau bod y manylion a roddwyd yn wir ac yn gywir.       

Llofnod y landlord: ..............................................................................

Printiwch eich enw llawn: ....................................................................

Cyfeiriad: ..........................................................................................

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

Rhif ffôn: ...........................................................................................

Dyddiad ............ / ............ / ............

7 Talu Budd-dal Tai yn uniongyrchol i'r landlord

Os yw eich tenant wedi gofyn am gael ei fudd-dal wedi'i anfon yn uniongyrchol atoch chi, rhaid i'r ddau ohonoch lofnodi'r canlynol.

Yna byddwn yn penderfynu a fydd yr arian yn cael ei anfon atoch chi neu'r tenant

1. I'w lofnodi gan y tenant
Rwy'n rhoi caniatâd i chi dalu fy Mudd-dal Tai yn uniongyrchol i'm landlord. Rwy'n derbyn y gall fod rhaid i mi ad-dalu unrhyw 
ordaliad Budd-dal Tai. Rwy'n deall y byddwch yn dweud wrth fy landlord os penderfynaf newid y trefniadau hyn.

Llofnod y tenant: ..................................................................................................... Dyddiad ............ / ............ / ............

2. I'w lofnodi gan y landlord
Rwy’n derbyn tâl Budd-dal Tai fy nhenant. Rwy'n deall y gall fod yn rhaid i mi dalu'n ôl unrhyw ordaliad Budd-dal Tai, ac rwy'n 
cytuno i ad-dalu unrhyw swm ar unwaith. Rwy'n cytuno i hysbysu'r Is-adran Budd-daliadau ar unwaith ynghylch unrhyw newidiadau 
yn amgylchiadau fy nhenant yr wyf yn ymwybodol ohonynt neu y disgwylir i mi wybod amdanynt.

Ticiwch un o'r blychau canlynol.

Talwch fy Mudd-dal Tai i'm cyfrif banc. Rwyf wedi nodi'r manylion isod.

Talwch fy Mudd-dal Tai i'm cyfrif banc. Byddaf yn anfon manylion ar wahân.

Yn enw neu enwau pwy y mae'r cyfrif?

Enw'r banc neu'r gymdeithas adeiladu

Rhif y cyfrif

Côd Didoli

Math o gyfrif, er enghraifft cadw neu gyfredol

Llofnod y landlord:  .......................................................................................................................... Dyddiad: ............ / ............ / ............
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Cais am Gymorth Budd-dal Tai neu
Fudd-dal Treth y Cyngor (neu'r ddau)

Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Canolfan Ddinesig,
Port Talbot  SA13 1PB. Am ymholiadau budd-dal ym Mwrdeistref Port
Talbot, ffoniwch: 01639 763454

Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Canolfan Ddinesig,
Castell-nedd SA11 3QZ Am ymholiadau budd-dal ym Mwrdeistref 
Castell-nedd a Dyffryn Lliw Uchaf, ffonwich: 01639 686838

Pwysig - Cwblhewch y ffurflen hon mewn inc du.
Mae'r ffurflen hon ar gael mewn print bras ar gais.

Mae'n rhaid i chi gwblhau pob adran o'r ffurflen hon ac ateb pob cwestiwn drwy roi tic yn
y blwch ie neu na. Mae'n rhaid i chi ddychwelyd y ffurflen hon atom ar unwaith. Os nad ydych, gallech
golli budd-dal. Mae'n rhaid i chi anfon y dystiolaeth rydym yn gofyn amdani a rhaid i'r rhain fod yn
ddogfennau gwreiddiol. Ni ellir derbyn llungopïau. Anfonwch yr holl brawf â phosib gyda'r ffurflen. Os nad
oes gennych y prawf i'w anfon atom, mae'n rhaid i chi ddychwelyd y ffurflen ar unwaith ac anfon y prawf
angenrheidiol o fewn un mis calendr. Mae'n rhaid i chi ddweud wrth yr isadran budd-daliadau ar unwaith
drwy ysgrifennu i'r cyfeiriad uchod os oes unrhyw newidiadau i'ch amgylchiadau chi neu'r bobl eraill yn
eich cartref.Os oes angen cymorth arnoch i gwblhau'r ffurflen hon, cysylltwch â'r Is-adran Budd-daliadau.

Adran 1 - Ticiwch bob blwch sy’n berthnasol i chi a chwblhau eich enw a’ch cyfeiriad
Mae angen help arnaf gyda fy Nhreth y Cyngor  

Mae angen help arnaf gyda fy rhent       

Teitl (Mr / Mrs / Miss neu Ms):

Enw:

Cyfeiriad:

Côd post:                                                                                       Rhif ffôn:

E-bost:

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

Os nad ydych wedi symud i'r cartref eto, eglurwch pam?
(Mae'n rhaid i chi ddweud wrth y swyddfa Budd-daliadau, yn ysgrifenedig, pan fyddwch yn symud i'r eiddo. Ni chaiff budd-dal ei ddyfarnu i chi nes i chi gadarnhau'r dyddiad).

Nodwch eich cyfeiriad blaenorol:

Oeddech chi'n berchen ar y cartref hwn?    Oeddwn Nac oeddwn  

Oeddech chi'n hawlio Cymorth Budd-dal Tai neu Dreth y Cyngor yn eich cyfeiriad blaenorol? Oeddwn Nac oeddwn 
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Rhif y cais:

Rheswm dros ddarparu:

Dyddiad darparu:

Dyddiad derbyn:


