Cais am Daliadau Tai Dewisol
Mae’r ffurflen hon ar gael yn Saesneg o’r Ganolfan Ddinesig
Mae’r ffurflen hon hefyd ar gael mewn print bras o’r
Ganolfan Ddinesig

1. Eich Enw Llawn a’ch Cyfeiriad

Adran y Gwasanaethau Ariannol
Canolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN
www.abertawe.gov.uk
01792 635353

AT DDEFNYDD Y SWYDDFA’N UNIG
Dyddiad y derbyniom y ffurflen hon
(stamp)

Enw:
Cyfeiriad:
Côd Post:
Dyddiad Geni:

Rhif yr Hawliad:

Rhif Yswiriant Gwladol:

2. Manylion Cyswllt
Os ydych yn nodi’ch manylion cyswllt yma, gall ein helpu i brosesu’ch hawliad yn gynt:
Rhif ffôn yn ystod y dydd:

Rhif ffôn symudol:

Cyfeiriad e-bost:

Ni ellir talu Taliadau Tai Dewisol oni bai eich bod yn derbyn:
•
•

Budd-dal Tai neu
Gredyd Cynhwysol sy’n cynnwys costau tai tuag at eich atebolrwydd rhent.

A oes angen mwy o help arnoch i dalu’ch rhent?
Mae Taliadau Tai Dewisol (TTD) yn cynorthwyo pobl y mae angen help ychwanegol arnynt i helpu
i dalu eu rhent pan na fydd Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol (CC) yn ddigonol i dalu’r swm
llawn. Os ydych yn dioddef o galedi ariannol sylweddol neu mae eich tenantiaeth mewn perygl,
efallai gallwch gael Taliad Tai Dewisol i’ch helpu.
Nid budd-daliadau yw Taliadau Tai Dewisol ac ni ellir eu gwarantu.
Os hoffech wneud cais am help ychwanegol, cwblhewch a llofnodwch y ffurflen gais hon.
Dychweler y ffurflen i:
Dinas a Sir Abertawe, Is-adran Budd-daliadau Tai, Canolfan Ddinesig, Abertawe SA1 3SN
Os hoffech gael help wrth gwblhau’r ffurflen hon, ffoniwch ein llinell gyngor ar: 01792 635885
Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg. Caiff unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ei hateb yn y
Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.
We welcome correspondence in Welsh. Correspondence received in Welsh will be answered in
Welsh and this will not lead to a delay.

3. Pam rydych yn gwneud cais am Daliadau Tai Dewisol?
Mae gennyf ormod o ystafelloedd gwely yn fy nghartref

Oes

Nac oes

Mae’r terfyn budd-dal yn effeithio arnaf

Ydy

Nac ydy

Newidiadau i gyfraddau lwfans tai lleol

Ie

Na

Mae fy amgylchiadau personol yn achosi caledi i mi (manylwch ar hyn isod) Ydynt

Diwygiwyd 04/20
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Nac ydynt
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4. Eich cartref a’ch rhent
Os ydych yn denant preifat, ydych chi wedi holi’ch landlord
ynghylch lleihau eich rhent?

Ydw

Nac ydw		

A oeddech yn gallu fforddio’r rhent pan symudoch i fyw yno?

Oeddwn

Nac oeddwn

Os nad oeddech, pam symudoch chi i’r llety hwn?

Os ydych yn derbyn budd-dal tai, a wnaethoch wirio gyda’r cyngor faint
o fudd-dal tai y byddech chi’n ei dderbyn cyn symud i’ch cartref?
Do

Naddo		

A ydych chi ar restr aros ar gyfer llety rhatach neu lety sydd
o faint mwy addas?

Nac ydw

Ydw

Os ydych chi wedi symud i’r cyfeiriad hwn yn ddiweddar, nodwch eich rhesymau dros wneud hyn:-

A oes gennych chi neu aelod o’ch teulu unrhyw broblemau iechyd sy’n effeithio
ar ble rydych chi’n byw, y math o lety rydych chi’n byw ynddo neu nifer
yr ystafelloedd gwely sydd eu hangen arnoch chi?
Oes
Os oes, nodwch y manylion:-

Nac oes

A yw’ch eiddo wedi cael ei newid neu ei addasu mewn unrhyw ffordd ar eich cyfer chi
neu ar gyfer aelod o’ch teulu, i hwyluso anabledd?
Ydy
Nac ydy
Os ydy, nodwch pa addasiadau sydd wedi cael eu gwneud:-

A ydych chi’n ofalwr maeth cofrestredig?
Ydw
Os ydych, rhowch fanylion y plant maeth sy’n byw gyda chi ar hyn o bryd.
Enw’r plentyn maeth
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Dyddiad geni
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Nac ydw
Gwryw / Benyw

4. Eich cartref a’ch rhent.... parhad
Beth rydych chi’n bwriadu ei wneud/eisoes wedi’i wneud i allu fforddio’ch costau tai yn y dyfodol?

A ydych wedi derbyn Taliad Tai Dewisol o’r blaen?

Ydw

Nac ydw

Os ydych, rhaid i chi roi manylion y camau rydych wedi’u cymryd i wella’ch sefyllfa ers i’ch cais
blaenorol gael ei gymeradwyo?
e.e. wedi lleihau dyledion a oedd heb eu talu neu dreuliau eraill

Mynediad i Blant
Os oes gennych fynediad i blant sydd fel arfer yn byw gyda rhiant arall, cadarnhewch y canlynol:
Enw’r plentyn
		

Sawl noson y mae’n
aros gyda chi

Y cyfeiriad lle mae’n byw Dyddiad
am weddill yr wythnos
geni

Y berthynas
â chi

5. Eich arian
A oes gennych unrhyw gyfrifon banc/cymdeithas adeiladu neu Swyddfa Bost? Oes
Os oes, beth yw cyfanswm balans eich holl gyfrifon?

Nac oes
£

Os ydych yn derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans
Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, Credyd Cynhwysol neu Gredyd Pensiwn, darparwch
gwerth deufis o gyfriflenni ar gyfer yr holl gyfrifon banc/cymdeithas adeiladu/swyddfa bost neu
unrhyw gynilion neu fuddsoddiadau eraill sydd gennych. Os nad ydych yn darparu’r cyfriflenni hyn,
gallai’ch cais gael ei wrthod.
A oes gennych chi’r hawl i dderbyn Credyd Cynhwysol (CC) sy’n cynnwys
costau tai tuag at eich atebolrwydd rhent?

Oes

Nac oes

Os oes, mae’n rhaid i chi ddarparu naill ai’r llythyr a dderbynioch gan yr Adran Gwaith a Phensiynau
sy’n dangos bod eich hawliad i CC wedi cael ei gyfrifo neu gopi o’r hysbysiad CC rydych wedi’i
dderbyn ar eich dyddlyfr CC ar-lein. Os yw’r swm CC y mae gennych hawl iddo’n newid, yn ystod
yr amser rydych yn derbyn Taliadau Tai Dewisol, mae’n rhaid i chi naill ai anfon y llythyr diwygiedig
rydych yn ei dderbyn gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu gopi o’r hysbysiad CC diwygiedig
rydych yn ei dderbyn ar eich dyddlyfr CC ar-lein.
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Eich treuliau

Swm a
Os oes gennych Swm a
ôl-ddyledion,
delir bob delir bob
mis
nodwch y swm wythnos
Rhent/Morgais					
£
£
£
Treth y Cyngor			
£
£
£
Trethi Dŵr			
£
£
£
Trydan
Mesurydd rhagdaledig?			
£
£
£
Nwy
Mesurydd rhagdaledig?			
£
£
£
Tanwydd arall (nodwch fanylion)			
£
£
£
Yswiriant (nodwch fanylion)			
£
£
£
Costau cynnal cartref (bwyd, nwyddau hylendid, glanhau etc)			
£
£
£
Trwydded deledu			
£
£
£
Pecyn teledu/cebl 			
£
£
£
Band eang/llinell ffôn			
£
£
£
Ffôn symudol			
£
£
£
Dillad			
£
£
£
Prydau ysgol			
£
£
£
Bws ysgol plant		
£
£
£
Costau rhedeg car (petrol, atgyweiriadau, MOT etc)			
£
£
£
Yswiriant Car			
£
£
£
Treth Car			
£
£
£
Costau bws/costau teithio eraill			
£
£
£
Taliadau banc (tâl misol/llog etc)			
£
£
£
Taliadau cynhaliaeth plant
£
£
£
Treuliau eraill (rhowch fanylion)
£
£
£
£
£
£
£
£
£
Treuliau Eraill
benthyciadau, catalogau,
cardiau credyd, dirwyon llys

Cyfanswm Enw’r cwmni
Swm a
sy’n
lle mae gennych delir bob
wythnos
ddyledus
ddyledion
£
£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£
£
£

Treuliau Eraill - costau sy’n gysylltiedig ag anabledd
Os oes gennych unrhyw wariant penodol oherwydd eich anabledd neu
anabledd rhywun arall yn eich cartref, rhestrwch hwy yma.

Swm
a delir
bob mis
£
£
£
£
£
£
£

Swm a
delir bob
wythnos
£
£
£
£
£
£
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Dyddiad y
daw’r taliadau
i ben

Swm
a delir
bob mis
£
£
£
£
£
£

6. Pwy sy’n byw yn eich cartref
Rhestrwch bawb sy’n byw gyda chi.
Partner
Pan fyddwn yn sôn am bartner, rydym yn golygu rhywun o ryw gwahanol neu o’r un rhyw:
• yr ydych yn briod ag ef/hi neu mewn partneriaeth sifil ag ef/â hi
• sy’n byw gyda chi fel petaech chi’n briod neu mewn partneriaeth sifil â’ch gilydd.
Enw

Dyddiad geni

Rhif Yswiriant Gwladol

Plant dibynnol
Plant dibynnol yw plant rydych yn gyfrifol amdanynt ac sy’n byw yn eich cyfeiriad.
Enw

Dyddiad geni

Gwryw / benyw

Pobl annibynnol
Pobl annibynnol yw pobl dros 16 oed nad oes unrhyw un yn hawlio Budd-dal Plant ar eu cyfer.
Enw
Dyddiad geni
Incwm
		
wythnosol
			

Cyfraniad wythnosol
a wneir tuag at
dreuliau eich aelwyd

		 £

£

		 £

£

		 £

£

		 £

£

Lletywyr/Is-denantaid
Lletÿwr yw rhywun sy’n talu rhent i chi ar gyfer llety a phrydau bwyd yn eich eiddo ar sail
fasnachol.
Is-denant yw rhywun sy’n talu rhent i chi ar sail fasnachol ar gyfer llety yn eich
eiddo ond nid ydych yn darparu prydau bwyd iddynt.
Enw
Dyddiad geni
		

Lletÿwr /
Is-denant

Rhent wythnosol
a delir
£

		

£

		

£

		

£
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7. Eich manylion rhent
Bydd angen i chi gwblhau’r adran hon os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol ac nad ydych yn denant
y cyngor
Faint yw eich rhent gros?

£

A yw’ch rhent yn cynnwys unrhyw daliadau gwasanaeth?
Os “Ydy”, faint?

Ydy

Nac ydy

£

Darparwch lythyr sy’n cadarnhau’r taliadau hyn.
Faint o ystafelloedd gwely sydd yn yr eiddo cyfan?
Faint o ystafelloedd gwely rydych chi a’ch teulu’n eu defnyddio?
Pryd y mae eich rhent yn ddyledus:
Bob dydd

Bob wythnos

Bob pythefnos

Arall

Os “Arall”, pa mor aml?

Bob 4 wythnos

Bob mis

Y dyddiad y dechreuodd eich tenantiaeth
Pa fath o denantiaeth sydd gennych (er enghraifft, byrddaliad)?
Beth yw hyd eich tenantiaeth?
A oes gennych gytundeb tenantiaeth ysgrifenedig?

Oes

Nac oes

Os oes gennych gytundeb tenantiaeth, darparwch ef gyda’r ffurflen hon. Os nad oes gennych chi
gytundeb tenantiaeth, gofynnwch i’ch landlord gadarnhau’n ysgrifenedig gyfanswm y rhent y mae’n
ei godi arnoch a pha mor aml mae hyn yn digwydd.
Ydych chi’n gyd-denant?
Os ydych, nodwch:

Ydw

Faint yw’r rhent ar gyfer yr eiddo cyfan?

Nac ydw

£

Sawl cyd-denant sy’n atebol i dalu’r rhent?
Enwau’r cyd-denantiaid eraill:

A hoffech i ni drafod yr hawliad hwn â’ch landlord neu eich asiant? Hoffwn

Na hoffwn

8. Taliadau
Os ydych chi’n derbyn Budd-dal Tai a chaniateir i chi dderbyn Taliadau Tai Dewisol (TTD), caiff ei
dalu i chi yn yr un modd â’ch Budd-dal Tai.
Os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol a chaniateir i chi dderbyn Taliadau Tai Dewisol, gallwn
wneud taliadau i chi, eich landlord/asiant neu’ch cyfrif rhent (tenantiaid y cyngor yn unig).
Cadarnhewch sut hoffech gael eich talu (ticiwch)
Yn uniongyrchol i’m cyfrif banc
/ cymdeithas adeiladu

Bydd rhaid i chi gwblhau’r ffurflen ar dudalen 8 hefyd

Drwy siec i mi fy hun

Rhaid talu’r siec i gyfrif sydd yn eich enw chi’n unig

Yn uniongyrchol i’m cyfrif rhent
(tenantiaid y cyngor yn unig)
Yn uniongyrchol i gyfrif fy landlord
/ banc yr asiant/cymdeithas adeiladu
6

Bydd angen i’ch landlord/asiant gwblhau’r
ffurflen ar dudalen 8
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9. Gwybodaeth Ychwanegol
Defnyddiwch y lle isod i nodi unrhyw wybodaeth arall i gefnogi’ch cais (e.e. rhesymau pam y gall
rhai o’ch costau fod yn uwch na’r cyfartaledd).

Mae’n bosib y bydd rhaid i ni gysylltu â chi i gael mwy o wybodaeth a byddwn yn ymdrin â’ch cais
cyn gynted ag y gallwn.

10. Eich Preifatrwydd
Cyngor Abertawe yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu
ar y ffurflen hon. Defnyddir eich gwybodaeth wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni
chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu’ch data ag unrhyw drydydd
parti oni bai fod gofyn i ni neu y caniateir i ni wneud hynny yn ôl gyfraith. Eglurir hyn yn
fanylach ar-lein yn www.abertawe.gov.uk/GwybodaethBersonolRefeniwaBudd-daliadau.
Mae cyfraith diogelu data’n disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy’n
angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae
Cyngor Abertawe yn defnyddio’ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych
y data, darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd Corfforaethol yn www.abertawe.gov.uk/
hysbysiadpreifatrwydd.

11. Datganiad i’r Hawliwr
Darllenwch y datganiad hwn yn ofalus cyn i chi ei lofnodi a’i ddyddio. Rwy’n datgan fel a ganlyn:
• Os bydd y landlord/asiant newydd yn cytuno i hepgor y bond/rhent ymlaen llaw, telir taliadau
Budd-dal Tai i’r landlord/asiant.
• Bydd rhaid i mi ad-dalu unrhyw Daliad Tai Dewisol nad oes gennyf hawl i’w dderbyn.
• Mae’r wybodaeth rwyf wedi’i rhoi ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn hyd y gwn i.
• Os nad oeddwn yn gallu ateb cwestiwn oherwydd fy mod yn aros am wybodaeth, rwyf wedi nodi
hyn ar y ffurflen a byddaf yn anfon y manylion atoch ar ôl i mi eu derbyn
• Rwy’n deall y bydd y cyngor yn gwneud unrhyw ymholiadau angenrheidiol i wirio’r wybodaeth yn
y ffurflen hon.
• Rwy’n deall y bydd y cyngor yn croeswirio’r wybodaeth rwyf wedi’i rhoi gydag is-adrannau eraill
y cyngor, y Gwasanaeth Swyddogion Rhent, a Chynghorau ac Awdurdodau Budd-dal eraill.
• Rwy’n deall y gall fod gofyn i mi gyflwyno mwy o wybodaeth bersonol i gefnogi fy nghais, ac y
bydd yr wybodaeth hon yn destun yr un rheolau preifatrwydd a gynhwysir yn “Eich Preifatrwydd”.
• Rwy’n deall y gallwn gael fy erlyn os rwy’n rhoi gwybodaeth sy’n anghywir neu’n anghyflawn
neu’n peidio â rhoi gwybod, yn brydlon neu beidio, am unrhyw newidiadau a allai effeithio ar fy
Nhaliad Tai Dewisol.
• Rwy’n deall y bydd y cyngor yn defnyddio’r wybodaeth a’r dystiolaeth rwyf wedi’u darparu
i asesu fy Nhaliad Tai Dewisol, ac y gellir defnyddio’r manylion hyn ar gyfer unrhyw
ostyngiad, gwasanaeth neu fudd-dal lleol y mae’r cyngor yn ei weinyddu. Gall y cyngor roi
gwybodaeth i sefydliadau eraill y llywodraeth neu gyrff allanol, os yw’r gyfraith yn caniatáu hynny.
• Rwyf wedi darllen a deall yr adran “Eich Preifatrwydd”
• Rwyf wedi darllen a deall y datganiad hwn.
Eich llofnod:

Dyddiad:
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CAIS I DALIADAU TAI DEWISOL GAEL EU TALU I
GYFRIF BANC/CYMDEITHAS ADEILADU TRWY BACS
Talwch Daliadau Tai Dewisol yn uniongyrchol i’m cyfrif banc/cymdeithas adeiladu trwy BACS yn unol
â’r manylion isod.
Os ydych yn landlord/asiant ac rydych eisoes yn derbyn Budd-dal Tai ar gyfer tenant arall/tenantiaid
eraill, byddwn yn gwneud yr HOLL daliadau i un cyfrif banc. Rhaid i chi roi manylion y cyfrif banc
rydych am i’r HOLL daliadau gael eu talu iddo yn y dyfodol.
Sylwer nad oes modd i ni wneud taliadau i gyfrifon cerdyn Swyddfa’r Post
RHOWCH EICH MANYLION ISOD
Enw’r banc/
gymdeithas adeiladu:
Cyfeiriad:

Côd Post:
Côd Didoli:
Rhif y Cyfrif:
DS: rhaid cynnwys y Rhif
Cyflogres ar gyfer cyfrifon
cymdeithas adeiladu
Enw’r Cyfrif:
(er enghraifft Mr. J Jones)
Llofnod(ion):
Dyddiad:

SYLWER Y BYDD OEDI WRTH DALU TRWY’R DULL HWN OS NA
RODDIR YR HOLL FANYLION UCHOD.
BYDD CEISIADAU SYDD HEB EU LLOFNODI’N CAEL EU DYCHWELYD.
OS YDYCH YN LLOFNODI AR RAN CWMNI NEU SEFYDLIAD, NODWCH EICH SWYDD.

Swydd (os
yw’n berthnasol)
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