
DATGANIAD O'R 
RHESYMAU 

Dyma yw rhif cyfeirnod unigryw 
eich  hawliad. 

 

Dyma yw'r rheswm y mae'r 
hawliad wedi'i gyfrifo.

Ein rhif ffôn Gwasanaethau 
Cwsmeriaid 

 
 
 
Eich Incwm Wythnosol yw unrhyw 
incwm a ddatgenir ar eich ffurflen. 

 
 
 
 
Incwm a ddiystyrir: Mae'r 
llywodraeth yn ein caniatáu i 
ddiystyru neu anwybyddu rhan o'ch 
incwm. 
  Mae'r swm y gallwn ei 
anwybyddu'n seiliedig ar oedran, 
aelwyd, enillion, anableddau, etc. 

 
 
 
 
 

Eich Cyfanswm Incwm Wythnosol 
yw eich incwm wythnosol heb 
unrhyw incwm a ddiystyrir.

Mr Smith, 
Swansea, 
Sa1 

1122334 
 
 
 
 
 
Incwm Tariff o Gyfalaf - Ystyrir incwm 
tariff ar unrhyw gyfalaf/cynilion sydd 
gennych dros £6,000 (neu £10,000 i 
bensiynwyr). Cyfrifir y swm a ystyrir trwy 
ddefnyddio rheolau a bennir gan y 
llywodraeth ac nid yw'n ystyried y llog y 
gallwch ei gael ar eich cynilion a'ch 
buddsoddiadau. Caiff yr incwm tariff ei 
gynnwys wedyn yn eich Cyfanswm 
Incwm Wythnosol. 
 
 
 
 
Cyfanswm y cyfalaf a asesir – Dyma 
yw'r holl gynilion/buddsoddiadau a 
ddatgenir ar eich ffurflen gais. 
 
 
 
 
 
Eich Cyfanswm Perthnasol yw 
swm yr arian y mae ei angen 
arnoch chi a'ch teulu bob wythnos i 
fyw, yn ôl y llywodraeth. Os bydd 
eich cyfanswm incwm wythnosol yn 
llai na'ch cyfanswm perthnasol, 
dylech gysylltu â'r AGP am y gallai 
fod hawl gennych i gael incwm 
ychwanegol er mwyn sicrhau y caiff 
eich anghenion sylfaenol eu diwallu. 



 
 
 
Mae'r dudalen hon yn dangos Sut 
y cyfrifir eich budd-dal  gam wrth 
gam. 

 
Eich cyfanswm perthnasol yw'r 
swm y dylech ei gael bob 
wythnos i fyw, yn ôl y llywodraeth; 
mae unrhyw incwm sydd gennych 
dros y cyfanswm perthnasol yn 
Incwm dros ben. 

 
 
Rhent/Treth y Cyngor Wythnosol 
Gymwys  yw'r uchafswm y gallwn ei 
dalu, ar ôl i ostyngiadau Treth y 
Cyngor neu eithriadau gael eu rhoi ar 
waith, ar gyfer Budd-dal Tai. Bydd yn 
ystyried cyfraddau Lwfans Tai Lleol 
(LTLl), y dreth ystafelloedd gwely 
neu unrhyw daliadau gwasanaeth na 
allwn dalu amdanynt. 
 
Heb ddidyniadau oedolion nad 
ydynt yn ddibynnol Dyma yw'r 
cyfraniad y mae'n rhaid i unrhyw 
oedolion sy'n byw gyda chi, ond 
nid ydynt yn rhan o'ch aelwyd 
budd-dal, ei wneud tuag at eich 
costau tai. 

 
Mae'r meini prawf maint yn 
pennu nifer yr ystafelloedd gwely 
y mae gennych chi a'ch teulu hawl 
iddynt.  Bydd nifer yr ystafelloedd 
gwely y mae gennych hawl iddynt 
yn pennu eich cyfradd LTLl neu 
swm y dreth ystafelloedd gwely a 
fydd yn berthnasol i'ch hawliad. 
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Cyfanswm Incwm 
Wythnosol heb Gyfanswm 
Perthnasol 

 
Eich cyfanswm incwm 
wythnosol (gan gynnwys yr 
incwm tariff ar eich cynilion) 
heb y cyfanswm y mae ei 
angen arnoch i fyw, yn ôl y 
llywodraeth 
 

Y Ganran berthnasol yw canran 
yr incwm dros ben y mae angen i 
chi ei ddefnyddio i dalu tuag at 
eich costau tai, 65% ar gyfer 
Budd-dal Tai ac 20% ar gyfer 
Treth y Cyngor. 
 
% yr incwm dros ben yw 
isafswm yr incwm dros ben y 
mae'n rhaid i chi ei dalu tuag at 
eich Rhent/Treth y Cyngor ar ôl 
i'r ganran gael ei chyfrifo. 
 
 
 
Dyma yw Swm y Budd-dal  y 
mae gennych hawl iddo bob 
wythnos. Byddwch yn 
ymwybodol os oes didyniadau 
o'r swm hwn, byddant yn 
dangos ar eich Hysbysiad am 
y Penderfyniad ar Fudd-dal. 
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