
 HYSBYSIAD AM Y 
PENDERFYNIAD AR FUDD-DAL 

 
Eich manylion. 

 
Eich Dyfarniad Budd-dal Wythnosol 
yw eich budd-dal cyn didyniadau. 
 
Eich Rhent gros/Treth y Cyngor 
Wythnosol yw swm y rhent neu Dreth 
y Cyngor y codir arnoch bob wythnos. 

 
Rhent/Treth y Cyngor Gymwys 
Wythnosol: swm y rhent neu dreth y 
cyngor y byddwn yn ei ystyried ar ôl i'r 
dreth ystafelloedd gwely, taliadau 
gwasanaethau, cyfraddau LTLl, 
gostyngiadau, etc, gael eu hystyried. 
 
Incwm: 
Bydd yr adran hon yn cynnwys unrhyw 
incwm a ddatgenir ar y ffurflen, e.e. 
enillion, credydau treth, budd-daliadau 
DWP, etc. 
 
Mae'r llywodraeth yn dweud wrthym pa 
Incwm Tybiedig o Gyfalaf y dylid ei 
ystyried, gan ddibynnu ar eich oedran. 
 
Incwm a ddiystyrir: Mae'r llywodraeth 
yn dweud wrthym i anwybyddu swm 
penodol o'ch incwm wrth gyfrifo eich 
hawliad, e.e. Budd-dal Plant, Lwfans 
Anabledd. 

 
Treuliau: 
Bydd yr adran hon yn cynnwys 
unrhyw dreuliau a ddatgenir ar eich 
ffurflen, e.e. Costau Gofal Plant. 
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Rhif cyfeirnod unigryw eich hawliad 
 
 
 

Y dyddiad pan luniwyd y llythyr 
 
 
 
Dyma yw'r rheswm y mae'r 
hawliad wedi'i gyfrifo. 

 
Mae'r Gordaliad a adenillir yn 
swm a ddidynnir i ad-dalu 
gordaliad sy’n ddyledus i ni. 

 
Budd-dal net yn daladwy yw swm 
y budd-dal y byddwch yn ei 
dderbyn ar ôl didyniadau.. 

 
 
 
Dyddiad dechrau eich budd-dal  
 
 
Mae'r llywodraeth yn dweud 
wrthym pa ddidyniadau 
oedolion nad ydynt yn 
ddibynnol y dylid eu gwneud, 
yn seiliedig ar incwm crynswth 
yr oedolion nad ydynt yn 
ddibynnol. Mae oedolion nad 
ydynt yn ddibynnol yn bobl sy'n 
byw gyda chi, nad ydych yn 
derbyn budd-dal plant ar eu 
cyfer. 
 
Eich Cyfanswm Perthnasol yw 
swm yr arian y mae ei angen 
arnoch bob wythnos i fyw, yn ôl 
y llywodraeth. 
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