Cais am Ostyngiad Treth
y Cyngor a Phrydau
Ysgol Am Ddim
This form is available in English from the Civic Centre

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

Mae’r ffurflen hon hefyd ar gael mewn print bras o’r Ganolfan Ddinesig
AT DDEFNYDD Y
SWYDDFA’N UNIG
Dyddiad y derbyniwyd y ffurflen
hon (stamp)

1. Eich Enw Llawn a’ch Cyfeiriad
Enw:
Cyfeiriad:

Côd Post:
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:
NODYN PWYSIG: Darllenwch y nodiadau yn y blychau glas
cyn i chi gwblhau pob adran o’r ffurflen gais.
Mae’n hanfodol eich bod yn darllen y
nodiadau ar bob tudalen. Byddant yn dweud
wrthych pa dystiolaeth y mae ei hangen i
brosesu eich cais. Cwblhewch y ffurflen
gydag inc glas neu ddu a pheidiwch â
defnyddio hylif cywiro. Er bod y ffurflen yn
edrych yn hir, peidiwch â diflasu, ni fydd yn
cymryd yn hir i’w llenwi.
Llenwch y ffurflen a’i hanfon yn ôl ar unwaith.
Os ydych yn oedi, gallech golli arian. Pan
fyddwn yn gofyn am brawf mae’n RHAID i chi
anfon dogfennau gwreiddiol, nid llungopïau.
Anfonwch yr holl brawf gyda’r ffurflen heb
oedi. Os na allwch anfon y prawf ar unwaith,
gallwch ei anfon o fewn un mis calendr.
Atebwch bob cwestiwn gan roi tic yn y
blwch priodol.

Os nad ydych yn siŵr am unrhyw
gwestiynau ar y ffurflen hon, dylech gysylltu
â’r Is-adran Budd-daliadau yn y Ganolfan
Gyswllt, Canolfan Ddinesig, Abertawe am
help. Gallwch ffonio’r Llinell Gymorth Budddaliadau ar Abertawe 635353.
Fel arall gallwch fewngofnodi i’r we-dudalen
sy’n ymdrin â Gostyngiad Treth y Cyngor yn:
www.abertawe.gov.uk/GTC
Nid oes rhaid i chi ddweud wrthym
am unrhyw arian a dderbyniwyd
gan Ymddiriedolaeth Macfarlane,
Ymddiriedolaeth Eileen neu’r Gronfa Byw’n
Annibynnol. Mae’n rhaid i chi ddweud
wrthym am bob math arall o incwm a
chyfalaf.

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.
Diwygiwyd 04/20
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2. Dyma fy nghais ar gyfer:
Gostyngiad Treth y Cyngor

Budd-dal Tai

Ticiwch yr hyn rydych am wneud cais amdano.

Os hoffech chi hawlio Budd-dal Tai, bydd angen i chi wneud cais ar wahân. Gallwch gyflwyno
cais ar-lein yn www.abertawe.gov.uk/ffurflenbudddal. Fel arall, mae ffurflenni cais Budd-dal
Tai i’w chael yn y Ganolfan Ddinesig, Swyddfeydd Tai Rhanbarthol neu drwy ffonio’r llinell
gymorth budd-daliadau ar Abertawe 635353.
3. Dyddiad meddiannaeth
a) Nodwch y dyddiad y gwnaethoch symud i’ch cyfeiriad presennol.

/

/

b) Os nad ydych wedi symud i’ch cyfeiriad eto, nodwch y dyddiad yr
ydych yn bwriadu symud yno.

/

/

Mae’n rhaid i chi hysbysu Is-adran Budd-daliadau Dinas a Sir Abertawe’n ysgrifenedig pan fyddwch
wedi symud i mewn. Ni fyddwch yn derbyn Gostyngiad Treth y Cyngor nes i chi gadarnhau’r dyddiad.
4. Cyfeiriadau eraill
Chi

Eich Partner

Beth oedd eich cyfeiriad
blaenorol?
Oedd yr eiddo:Oeddech chi’n hawlio Budddal Tai, Budd-dal Treth y
Cyngor neu Ostyngiad Treth
y Cyngor yn eich cyfeiriad
blaenorol?
Ydych chi’n hawlio mewn
unrhyw gyfeiriad arall?

Yn eiddo i chi?
Wedi’i rentu?
Arall?

Yn eiddo iddo?
Wedi’i rentu?
Arall?

Nac oeddwn
Oeddwn

Nac oedd
Oeddwn

Nac ydw
Ydw

Nac ydy
Ydw

Os ydych/ydy, ym mha
gyfeiriad?
5. Chi a’ch partner
Ystyr partner yma yw rhywun sy’n:
• Briod i chi neu sy’n bartner sifil i chi neu sy’n
• Byw gyda chi fel pe baech chi’n briod neu mewn partneriaeth sifil.
Oes gennych bartner sy’n byw gyda chi?

Nac oes

Oes

Os “Oes”, cwblhewch yr adran hon ar eich cyfer chi a’ch partner. Os “Nac oes”, cwblhewch yr
adran hon ar eich cyfer chi yn unig. Os ydych chi neu’ch partner yn derbyn Lwfans Cyflogaeth a
Chymorth, ffoniwch 01792 635353 er mwyn gwirio pwy ddylai hawlio.
Prawf: Rhif Yswiriant Gwladol a Hunaniaeth
Mae angen i ni weld prawf o’ch Rhif Yswiriant Gwladol a’ch hunaniaeth ar eich cyfer chi a’ch
partner. Mae angen i ni weld y prawf hwn os mai dyma yw’r tro cyntaf i chi hawlio Gostyngiad
Treth y Cyngor, neu os na ofynnwyd i chi ddarparu’r wybodaeth o’r blaen.
Darparwch un ddogfen wreiddiol ar gyfer eich Rhif Yswiriant Gwladol a dwy ddogfen wreiddiol ar
gyfer hunaniaeth o’r rhestr drosodd. Ni dderbynnir llungopïau.
Peidiwch ag anfon dogfennau gwerthfawr drwy’r post. Gallwch fynd â’r rhain i’ch Swyddfa Dai Ranbarthol
leol neu i’r Is-adran Budd-daliadau yn y Ganolfan Gyswllt, Canolfan Ddinesig, Abertawe, lle byddant yn
cael eu llungopïo a’u dychwelyd atoch yn syth.
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5. Chi a’ch partner - parhad
Rhif Yswiriant Gwladol
• P45
• P60
• Llythyrau oddi wrth yr
Adran Gwaith a Phensiynau
• Rhif Cerdyn Yswiriant
Gwladol
• Slipiau Cyflog
Hunaniaeth
• Pasbort Cyfredol

• Cerdyn Trwydded Yrru
• Cerdyn Adnabod Aelodwladwriaeth Ewrop
• Llythyr oddi wrth y Swyddfa
Gartref
• Tystysgrif Geni
• Trwydded Yrru
• Tystysgrif Priodas
• Papurau Ysgariad neu
Ddirymiad
• Bil Nwy, Trydan, Dŵr neu ffôn

•
•
•
•
•

(nid ffôn symudol) diweddar wedi’i
dalu yn eich enw chi neu enw eich
partner.
Cerdyn Meddygol
Cyfriflen gyfoes
Polisïau yswiriant bywyd neu yswiriant
Llythyr oddi wrth Gyfreithiwr,
Gweithiwr Cymdeithasol neu
Swyddog Prawf
Tystysgrif o Gyflogaeth yn Lluoedd
EM neu’r Llynges Fasnachol

Os nad oes gennych brawf wrth law, dylech barhau i ddychwelyd y ffurflen hon neu gallech golli arian.
Os na allwch ddarparu’r prawf y mae ei angen o fewn un mis calendr mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni.
Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni, mae’n bosib na fyddwch yn derbyn Gostyngiad Treth y Cyngor.

Chi
Mr/Mrs/Miss/Ms

Teitl:
Cyfenw:
Enwau cyntaf:

Na fu

A fu enw arall gennych erioed?

Eich Partner
Mr/Mrs/Miss/Ms

Bu

Na fu

Bu

Os bu, nodwch eich enwau eraill isod:
Dyddiad Geni:

/

/

/

/

Rhif Yswiriant Gwladol:
(Mae’n rhaid darparu hwn er
mwyn i’r hawliad gael ei ystyried.)
Ydych chi’n derbyn Cymhorthdal
Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn
Seiliedig ar Incwm, Lwfans Cyflogaeth
a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm neu
Gredyd Pensiwn Gwarantedig?

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

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

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Ydych chi’n derbyn Lwfans Byw
i’r Anabl/Taliadau Annibyniaeth
Personol?
Os ydych, pa elfen?

Gofal / Byw Dyddiol
Symudedd

Gofal / Byw Dyddiol
Symudedd

Faint rydych chi’n ei dderbyn bob
wythnos?

£

£

Ydych chi’n derbyn Lwfans Gweini?
Faint rydych chi’n ei dderbyn bob
wythnos?

£
Nac ydw

Ydw

£

Oes unrhyw un yn derbyn Lwfans
Gofalwr neu elfen gofal Credyd
Cynhwysol am ofalu amdanoch? Os oes,
nodwch enw a chyfeiriad y person hwn
Ydych chi’n derbyn Lwfans Gofalwr neu a
oes gennych hawl sylfaenol i Lwfans Gofalwr
am eich bod yn gofalu am rywun arall?
Os ydych/oes, nodwch enw a chyfeiriad y
person rydych yn gofalu amdano.

£
Nac ydy

Ydy

£
Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes
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6. Myfyrwyr
Ydych chi neu’ch partner yn
fyfyriwr?

Chi
Nac ydw

Eich Partner
Nac ydy
Ydy

Ydw

Os na, ewch i Adran 7. Os ydych/ydy, nodwch y manylion isod

Ble ydych yn astudio?
Ar ba ddyddiad dechreuodd
eich cwrs?

/

/

/

/

Ar ba ddyddiad y disgwylir
i’ch cwrs ddod i ben?

/

/

/

/

Beth yw dyddiadau penodol
eich blwyddyn academaidd
bresennol?

o

/

/

o

/

/

i

/

/

i

/

/

Ydych chi’n ôl-raddedig?

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Oes gennych hawl i dderbyn
benthyciad myfyrwyr?

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Oes gennych hawl i dderbyn
grant neu fwrsariaeth i
fyfyrwyr?

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Ydy

Darparwch brawf o’ch asesiad ariannol myfyriwr neu incwm myfyriwr arall.
7. Cenedligrwydd
Ydych chi’n Ddinesydd
Prydeinig?
Os “ydych”, ydych chi’n
Ddinesydd Prydeinig sy’n
dychwelyd i’r DU?

Chi
Nac ydw

Ydw

Eich Partner
Nac ydy
Ydy

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Os gwnaethoch ateb yn gadarnhaol i un o’r uchod,
ewch i Adran 8. Os na, nodwch y manylion isod.

Pa genedligrwydd ydych chi?
Pryd daethoch chi i’r DU?

/

/

/

Gan ddibynnu ar eich atebion, efallai bydd angen i ni ysgrifennu
atoch er mwyn trefnu cyfweliad neu i gael mwy o wybodaeth.
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8. Eich plant dibynnol
Plant dibynnol yw plant rydych yn gyfrifol amdanynt ac sy’n byw yn eich cyfeiriad.
Nac oes

Oes gennych unrhyw blant dibynnol?

Oes

Os “Nac oes”, ewch i Adran 9. Os “Oes”, nodwch y manylion.
Plentyn 1af

2il Blentyn

3ydd Plentyn 4ydd Plentyn

5ed Plentyn

Cyfenw:
Enwau cyntaf:

Y berthynas â chi:
Dyddiad Geni:
Ydych chi neu’ch
partner yn derbyn
Budd-dal Plant ar
ei gyfer?
Dyddiad y disgwylir
i’r budd-dal plant
ddod i ben:
Ydy’r plentyn mewn
addysg amser llawn?
Os ydy, nodwch
pa ysgol y mae’n
ei mynychu:

/

/

Nac ydym
Ydym
/

/

Nac ydy
Ydy

/

/

Nac ydym
Ydym
/

Nac ydy
Ydy

/

/

/

Nac ydym
Ydym
/

/

Nac ydy
Ydy

/

/

Nac ydym
Ydym
/

Nac ydy
Ydy

/

/

/

Nac ydym
Ydym
/

/

Nac ydy
Ydy

Os NAD ydych am dderbyn prydau ysgol am ddim, ticiwch yma
Prydau Ysgol Am Ddim
Mae gan blant hawl i dderbyn prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni’n derbyn y cymorthdaliadau isod:
• Credyd Cynhwysol os yw’ch enillion net yn £7,400 neu lai y flwyddyn
• Cymhorthdal Incwm
• Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
• Cymorth o dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
• Credyd Treth Plant, ar yr amod nad oes ganddynt hawl i Gredyd Treth Gwaith a bod ganddynt
incwm blynyddol nad yw’n fwy nag £16,190 (Cyllid a Thollau EM sy’n gyfrifol am asesu lefel yr
incwm blynyddol.)
• Elfen warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
• Parhad Credyd Treth Gwaith - y tâl y gallai rhywun ei dderbyn am bedair wythnos ychwanegol
pan nad yw’n gymwys am Gredyd Treth Gwaith bellach
Mae prydau ysgol am ddim ar gael i unrhyw ddisgybl amser llawn sydd yn yr ysgol o hyd ac
yn gymwys. Mae hyn yn cynnwys plant meithrin sy’n mynd i’r ysgol drwy’r dydd a myfyrwyr
chweched dosbarth. Nid yw prydau ysgol am ddim ar gael i fyfyrwyr mewn sefydliadau addysg
bellach.
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8. Eich plant dibynnol - parhad
Plentyn 1af

2il Blentyn

3ydd Plentyn 4ydd Plentyn

5ed Plentyn

Enwau cyntaf:

Nac ydy
Ydy

Nac ydy
Ydy

Nac ydy
Ydy

Nac ydy
Ydy

Nac ydy
Ydy

A yw’n derbyn Lwfans
Nac ydy
Byw i’r Anabl / Taliadau
Ydy
Annibyniaeth Personol?

Nac ydy
Ydy

Nac ydy
Ydy

Nac ydy
Ydy

Nac ydy
Ydy

Ydych chi’n talu
costau gofal plant
ar ei gyfer?

Nac ydw
Ydw

Nac ydw
Ydw

Nac ydw
Ydw

Nac ydw
Ydw

A yw wedi’i
gofrestru’n ddall?

Nac ydw
Ydw

Os na, ewch i Adran 9. Os ydych, nodwch y manylion isod.
a) Am ba fath o
ofal plant ydych
chi’n talu?
Os nad ydych
yn siŵr, gwiriwch
gyda’ch darparwr
gofal plant.

Gwarchodwr plant cofrestredig sy’n gofalu am eich plant yn eich cartref eich hun
Meithrinfa gofrestredig sy’n gofalu am blant mewn meithrinfa
Clwb y tu allan i oriau mewn ysgol
Clwb y tu allan i oriau a gynhelir gan awdurdod lleol
Cynllun y tu allan i oriau a gynhelir gan ddarparwr cymeradwy
Cynllun chwarae cofrestredig
Meithrinfa neu gynllun chwarae ar eiddo’r llywodraeth
Arall - disgrifiwch y math o ofal

b) Enw a chyfeiriad
y gwarchodwr
plant

c) Ei rif cofrestru

ch) Tâl wythnosol

£

£

£

£

£

Mae’n RHAID i chi hysbysu’r swyddfa hon os bydd newid yn eich costau gofal plant, hyd yn oed
os ydych eisoes wedi rhoi gwybod i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.
Prawf: Costau Gofal Plant
Mae angen prawf o daliadau gofal plant. Gallwch gwblhau’r ffurflen ‘Prawf o Daliadau Gofal
Plant’, sydd ar gael gan Is-adran Budd-daliadau Dinas a Sir Abertawe, neu ddarparu derbynebau
am daliadau’r 5 wythnos neu’r 2 fis diwethaf y mae angen iddynt fod wedi’u llofnodi gan eich
darparwr gofal plant.
6
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9. Pobl eraill sy’n byw gyda chi.
Gall y rhain fod yn lletywyr, yn is-denantiaid, yn gyd-denantiaid, yn gyd-berchnogion neu’n bobl
annibynnol.
Lletywr 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 ar sail fasnachol ar gyfer llety yn eich eiddo, ac nid ydych yn
darparu prydau bwyd ar ei gyfer.
Pobl annibynnol yw pobl dros 16 oed nad oes unrhyw un yn hawlio Budd-dal Plant ar eu cyfer.
Oes unrhyw bobl eraill yn byw gyda chi
a’ch partner fel arfer?

Nac oes

Oes

Os na, ewch i Adran 10. Os oes, nodwch y manylion isod

Lletywyr/Is-denantiaid/Cyd-denantiaid/Cyd-berchnogion sy’n byw gyda chi.
Person 1af
Cyfenw:
Enwau cyntaf:
Dyddiad Geni:
Nodwch a yw’n lletywr, yn
is-denant, yn gyd-denant /
berchennog

/

A yw’n briod â rhywun arall
ar y dudalen hon, neu’n bartner*
iddo? Os ydyw, nodwch pwy.
Oes rhywun arall yn byw gydag
ef? Os oes, nodwch pwy.

2il Berson

/

/

3ydd Person

/

/

/

Nac ydy
Ydy

Nac ydy
Ydy

Nac ydy
Ydy

Nac oes
Oes

Nac oes
Oes

Nac oes
Oes

Pobl annibynnol sy’n byw gyda chi.
Person 1af
Cyfenw:
Enwau cyntaf:
Dyddiad Geni:
Rhif Yswiriant Gwladol:
Rhyw:
Y berthynas â chi:
e.e. mab, modryb, brawd, ffrind

/

Gwryw

/

Benyw

Nac ydy
Ydy

A yw’n briod â rhywun arall ar
y dudalen hon neu’n bartner*
iddo?
Os ydyw, nodwch pwy.
Ydyn nhw’n fyfyriwr llawn amser,
nyrs dan hyfforddiant, prentis, ar
Hyfforddiant Ieuenctid, gofalwr,
gweithiwr gofal neu â nam
meddyliol difrifol?
Os felly – cadarnhewch ba un

No

2il Berson

Yes

/

3ydd Person

/

Gwryw

Benyw

/

/

Gwryw

Benyw

Nac ydy
Ydy

Nac ydy
Ydy

No

No

Yes

Efallai byddwn yn ysgrifennu atoch am ragor o wybodaeth.
*Mae partner yn cyfeirio at rywun y maent yn briod ag ef, sy’n bartner sifil
iddynt neu sy’n byw gyda nhw fel petaent yn briod neu mewn partneriaeth sifil.
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Yes

yn parhau
trosodd
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9. Pobl eraill sy’n byw gyda chi - parhad
Person 1af
A yw yn y carchar ar hyn o
bryd? Os ydyw, pryd aeth i’r
carchar? Pryd y disgwylir iddo
gael ei ryddhau?

Nac ydy

Ydy

2il Berson
Nac ydy

Ydy

3ydd Person
Nac ydy

Ydy

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Nac ydy
Ydy
Nac ydy
Ydy
Nac ydy
Ydy
A yw yn yr ysbyty ar hyn o bryd?
/
/
/
/
/
/
Os ydyw, pryd aeth i mewn?
Pryd y disgwylir iddo ddod allan?
/
/
/
/
/
/
Incwm
a) A yw’n derbyn Cymhorthdal
Ydy
Nac ydy
Ydy
Nac ydy
Ydy
Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith Nac ydy
yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans
Os ydych wedi ateb “nac ydy” atebwch gwestiynau b), c) a ch).
Cyflogaeth a Chymorth yn
Os ydych wedi ateb “ydy”, ewch i Adran 10.
Seiliedig ar Incwm neu
Gredyd Pensiwn?
b) A yw’n derbyn Credyd
Cynhwysol?

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Os ydych chi wedi ateb “ydy”, darparwch gopi o’i hawl i Gredyd
Cynhwysol wedi’i argraffu
c) A yw’n gweithio?
Nifer yr oriau gwaith yr
wythnos fel arfer.
Enillion gros bob wythnos
cyn didyniadau.

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Person 1af

Nac ydy

2il Berson

awr
£

Ydy

3ydd Person

awr
£

Ydy

awr
£

ch) A yw’n derbyn unrhyw
Nac ydy
Ydy
Nac ydy
Ydy
Nac ydy
incwm arall?
£
£
£
Os ydyw, nodwch gyfanswm
yr incwm gros wythnosol ar wahân i enillion. Mae hyn yn cynnwys unrhyw incwm neu
log o unrhyw gynilion, cyfalaf, buddsoddiadau, cyfranddaliadau ac eiddo.

Ydy

Mae’n RHAID i chi hysbysu’r swyddfa hon os bydd newid yn amgylchiadau’r rhai sy’n byw gyda
chi nad ydynt yn ddibynnol arnoch. Gall hyn effeithio ar eich hawl i fudd-dal/ostyngiad.
Prawf: Incwm Oedolion Eraill (nid lletywyr nac is-denantiaid)
Os ydych yn hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor ac rydych yn derbyn Lwfans Byw i’r Anabl
(Gofal), Taliad Annibyniaeth Personol (Costau Byw Dyddiol) neu Lwfans Gweini, ni wneir unrhyw
ddidyniadau o’ch Gostyngiad Treth y Cyngor ar gyfer oedolion annibynnol sy’n byw gyda chi ac
ni fydd angen i chi roi prawf o incwm unrhyw oedolion eraill sy’n byw yn eich eiddo.
Efallai bydd didyniadau o’ch gostyngiad oherwydd bod pobl eraill nad ydynt yn ddibynnol arnoch
yn byw gyda chi. Bydd swm unrhyw ddidyniad yn dibynnu ar eu hincwm a’u hamgylchiadau.
Darparwch brawf o’u holl incwm. Os ydynt yn gweithio, bydd angen i ni weld eu 5 slip talu diwethaf
os cânt eu talu’n wythnosol, eu 3 slip talu diwethaf os cânt eu talu bob pythefnos neu eu 2 slip talu
diwethaf os cânt eu talu’n fisol. Nid oes rhaid i chi ddarparu’r prawf hwn, ond hebddo byddwn yn
cymryd y didyniad mwyaf o’ch Gostyngiad Treth y Cyngor ar gyfer pobl annibynnol.
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10. Ydych chi neu’ch partner yn gweithio?
Os ydych wedi ateb yn gadarnhaol i dderbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn
Seiliedig ar Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm neu Gredyd Pensiwn
Gwarantedig, nid oes angen i chi gwblhau’r adran hon o’r ffurflen. Ewch yn syth i Adran 15.
Chi

Ydych chi neu’ch partner
yn gweithio?

Eich Partner
Nac ydy
Ydy

Ydw

Nac ydw

Os na, ewch i Adran 12. Os ydych/ydy, nodwch y manylion isod

Ydych chi neu’ch partner yn
hunangyflogedig?

Nac ydw

Ydw

Nac ydy

Ydy

Os ydych/ydy, ewch i Adran 11. Os na, nodwch y manylion isod

Prawf: Enillion
Bydd angen i ni weld tystiolaeth o’ch enillion chi ac enillion eich partner. Mae’n rhaid i’r rhain fod yn
ddogfennau gwreiddiol, nid llungopïau. Peidiwch ag anfon dogfennau gwerthfawr drwy’r post. Gellir
mynd â’r rhain i’ch Swyddfa Dai Ranbarthol leol neu’r Is-adran Budd-daliadau yn y Ganolfan Gyswllt,
Canolfan Ddinesig, Abertawe lle byddant yn cael eu llungopïo a’u dychwelyd atoch yn syth.
• Darparwch slipiau talu o’r 5 wythnos diwethaf (os ydych yn cael eich talu’n wythnosol), eich 3 slip
talu diwethaf (os ydych yn cael eich talu bob pythefnos) neu eich 2 slip talu diwethaf (os ydych
yn cael eich talu’n fisol). Mae’n rhaid i’ch slipiau talu ddangos eich enw, Rhif Yswiriant Gwladol, tâl
gros hyd yma, y treth a dalwyd hyd yma a swm yr Yswiriant Gwladol a dalwyd hyd yma.
• Os na allwch roi eich slipiau talu i ni, gallwch ofyn i’ch cyflogwr gwblhau Tystysgrif Cyflogwr (yn
amgaeëdig) gyda’ch manylion cyflog yn syth cyn y dyddiad i chi lofnodi’r ffurflen hon.
Os nad oes gennych brawf wrth law, dylech barhau i ddychwelyd y ffurflen hon neu gallech golli arian.
Os na allwch ddarparu’r prawf y mae ei angen o fewn un mis calendr mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni.
Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni, mae’n bosib na fyddwch yn derbyn Gostyngiad Treth y Cyngor.
10a.

Chi

Eich Partner

Swydd:
Enw a chyfeiriad y
cyflogwr:

Dyddiad dechrau’r swydd:

/

A fydd y swydd hon yn para
am fwy na 5 wythnos?

Na fydd

Bydd

£

Na fydd

/
Bydd
awr yr wythnos

£

Nac ydw
/

Pryd bydd eich codiad tâl?
Ai dyma’r unig swydd sydd
gennych?

/

awr yr wythnos

Nifer yr oriau a weithir:
Tâl arferol cyn didyniadau:
Pa mor aml rydych chi’n cael
eich talu? (e.e. bob wythnos,
bob pythefnos, bob 4
wythnos, bob mis)
Dull talu (e.e. arian parod,
credyd banc, siec)
Ydych chi’n elwa o gynllun
cyfrannau cwmni neu gynllun
Talu Wrth Ennill?

/

Nage

Ydw

Nac ydy

/
le

/
Nage

Ydy
/
le

Os na, nodwch y manylion drosodd. Os “Ie”, ewch i 10b
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10a. Parhad
Chi

Eich Partner

Swydd:
Enw a chyfeiriad y
cyflogwr:

Nifer yr oriau gwaith:
Tâl arferol cyn didyniadau:
Pa mor aml rydych chi’n cael
eich talu?(e.e. bob wythnos,
bob mis, bob pythefnos)
Dull talu (e.e. arian parod,
credyd banc, siec)

awr yr wythnos
£

£

Pryd bydd eich codiad
cyflog nesaf?

/

10b.
Ai chi yw perchennog neu
gyfarwyddwr y cwmni rydych
yn gweithio iddo?

awr yr wythnos

/

Nage

le

/

/

Nage

le

Os “Ie”, bydd rhaid i chi ffonio’r Llinell Gymorth Budd-daliadau ar Abertawe 635353 ar
unwaith i ofyn am Ffurflen Cyfarwyddwr/Perchennog Cwmni.
11. Hunangyflogedig
Os ydych wedi ateb yn gadarnhaol i dderbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn
Seiliedig ar Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm neu Gredyd Pensiwn
Gwarantedig, nid oes angen i chi gwblhau’r adran hon o’r ffurflen. Ewch yn syth i Adran 15.
Chi
Ydych chi neu’ch partner yn
hunangyflogedig?

Nac ydw

Ydw

Eich Partner
Ydy
Nac ydy

Os na, ewch i Adran 12. Os ydych/ydy,
cwblhewch weddill yr adran hon.
Prawf: Enillion hunangyflogedig
Anfonwch eich set fwyaf diweddar o’ch cyfrifon parod a’ch asesiad treth diwethaf neu’ch eithriad
o dreth gan Gyllid a Thollau EM. Os nad oes gennych gyfrifon parod bydd angen i chi ffonio’r
Llinell Gymorth Budd-daliadau ar Abertawe 635353 yn syth er mwyn gofyn am Ffurflen Enillion
Hunangyflogedig.
Bydd rhaid i chi gwblhau’r ffurflen, gan roi manylion incwm a gwariant eich busnes o’r 12 mis
diwethaf. Os ydych newydd ddechrau bod yn hunangyflogedig, byddwn yn gofyn i chi ddarparu
amcangyfrif o incwm a gwariant eich tri mis cyntaf a’ch tystysgrif cofrestru gan Gyllid a Thollau
EM. Ar ôl tri mis bydd angen i chi gwblhau’r Ffurflen Enillion Hunangyflogedig gyda’ch manylion
incwm a gwariant cywir.
yn parhau trosodd
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11. Hunangyflogedig - parhad
Chi

Eich Partner

Enw’r busnes:
Cyfeiriad y busnes:

Pa fath o waith rydych chi’n
ei wneud?
Ar ba ddyddiad y daethoch
chi’n hunangyflogedig?

/

Sawl awr yr wythnos ydych
chi fel arfer yn gweithio?
Ydych chi’n derbyn unrhyw
grantiau busnes?
Os ydych, faint ydych chi’n ei
dderbyn a phwy sy’n ei dalu i
chi?
Oes gennych chi
bartner(iaid) busnes?

/

/

awr yr wythnos

Nac ydw

awr yr wythnos

Ydw

Nac ydy

£

/

Ydy

£

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

Os “oes”, nodwch eu henwau
a pha ganran o’r elw/golled
sy’n berthnasol i chi.
%
Ai dyma’r unig fusnes
hunangyflogedig sydd
gennych?

Nage

le

%
Nage

le

Os na, rhowch fanylion ar ddarn o bapur arall y mae’n rhaid
iddo gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad. Sicrhewch eich bod
yn cynnwys yr holl wybodaeth y gofynnir amdani.
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12. Ynglŷn â’ch incwm arall
Os ydych wedi ateb yn gadarnhaol i dderbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn
Seiliedig ar Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm neu Gredyd Pensiwn
Gwarantedig, nid oes angen cwblhau’r adran hon o’r ffurflen. Ewch yn syth i Adran 15.
Incwm arall yw unrhyw incwm rydych yn ei dderbyn nad yw’n dod o waith cyflogedig.
Prawf: Incwm arall
Mae angen i ni weld prawf o unrhyw incwm arall rydych chi a’ch partner yn ei dderbyn.
Rhowch ddogfennau gwreiddiol yn unig, nid llungopïau.
Prawf o Fudd-daliadau:
• Holl dudalennau’ch llythyrau dyfarnu budd-daliadau diweddaraf.
• Cyfriflenni sy’n dangos y 2 daliad diwethaf os cânt eu talu i mewn i fanc.
Prawf o Bensiynau Galwedigaethol/Bensiynau Preifat:
• Slip pensiwn misol mwyaf cyfredol.
• Cyfriflen ddiweddar sy’n dangos y taliad hwn. Fodd bynnag, bydd angen i chi anfon eich slip
pensiwn nesaf atom pan fyddwch yn ei dderbyn.
• Nid yw P60 yn dderbyniol.
Prawf o Gredydau Treth Plant/Treth Gwaith:
• Anfonwch eich llythyr dyfarniad treth atom.
Prawf o unrhyw incwm arall:
• Llythyrau/cytundebau swyddogol sy’n rhoi manylion.
• Asesiad ariannol myfyriwr.
Peidiwch ag anfon dogfennau gwerthfawr drwy’r post. Gellir mynd â’r rhain i’ch Swyddfa Dai
Ranbarthol leol neu’r Is-adran Budd-daliadau yn y Ganolfan Gyswllt, Canolfan Ddinesig, Abertawe.
Os nad oes gennych brawf wrth law, dylech barhau i ddychwelyd y ffurflen hon neu gallech golli
arian. Os na allwch ddarparu’r prawf y mae ei angen o fewn un mis calendr mae’n rhaid i chi roi
gwybod i ni. Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni, mae’n bosib na fyddwch yn derbyn Gostyngiad
Treth y Cyngor.
PWYSIG: Rhaid ticio “Ie” neu “Na” i bob math o incwm yn yr adran hon ar eich cyfer chi a’ch
partner.
Chi
Eich Partner
Faint
ydych
chi’n ei
dderbyn?

Pa mor Dyddiad
aml y dechrau’r
caiff ei gyfradd
dalu?
hon

Faint
mae’n
ei
dderbyn?

Lwfans gan
gynlluniau a noddir
gan y llywodraeth
(e.e. Grant Ceisio
Gwaith)

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Incwm blwydd-dal
Lwfans
Profedigaeth

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Lwfans Gofalwr

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Arian yn lle glo

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Taliadau
Elusennol

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Pa mor Dyddiad
aml y dechrau’r
caiff ei gyfradd
dalu?
hon

yn parhau trosodd
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12. Ynglŷn â’ch incwm arall - parhad
Chi
Faint
ydych
chi’n ei
dderbyn?

Eich Partner
Pa mor Dyddiad
aml y dechrau’r
caiff ei gyfradd
dalu?
hon

Faint
mae’n
ei
dderbyn?

Budd-dal Plant

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Credyd Treth Plant

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Cynhaliaeth i chi

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Cynhaliaeth i’ch
plant

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Lwfans Mamolaeth

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Y Fargen Newydd nodwch pa opsiwn

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na
Na

Ie
Ie

£
£

Na
Na

Ie
Ie

£
£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Lwfans Cyflogaeth
a Chymorth
Budd-dal
Analluogrwydd
Budd-daliadau
Anafiadau
Diwydiannol
Lwfans Ceisio
Gwaith (yn seiliedig
ar gyfraniadau)

Pensiwn Gwaith
Galwedigaethol
- nodwch o ba
gwmni
Credyd Cynilion
Pensiwn
Pensiwn Preifat
- nodwch o ba
ffynhonnell
Incwm rhent
gan letywr neu
is-denant. Os ‘ie’,
ydy’r rhent yn
cynnwys swm ar
gyfer:
- Gwresogi?
- Prydau bwyd?
Incwm rhent o
eiddo arall
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caiff ei gyfradd
dalu?
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12. Ynglŷn â’ch incwm arall - parhad
Chi
Faint
ydych
chi’n ei
dderbyn?
Pensiwn
ymddeoliad
Lwfans Anabledd
Difrifol
Tâl salwch (gan
gyflogwr)
Tâl Mamolaeth /
Tadolaeth Statudol
Grant neu
Fenthyciad Myfyrwyr
Incwm Cronfa
Ymddiriedolaeth
Credyd
Cynhwysol
Pensiwn Anabledd
Rhyfel
Pensiwn Rhyfel
Gwraig Weddw
Lwfans / Pensiwn
Gwraig Weddw
Lwfans Mam Weddw
/ Rhiant Gweddw
Credyd Treth
Gwaith
Ydych chi’n derbyn
unrhyw incwm arall
nad yw wedi’i nodi
uchod?
Os ydych, nodwch
y manylion:
Ydych chi’n derbyn
arian o unrhyw
ffynhonnell arall?
Os ydych, nodwch
y manylion:

Eich Partner
Pa mor Dyddiad
aml y dechrau’r
caiff ei gyfradd
dalu?
hon

Faint
mae’n
ei
dderbyn?

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

Na

Ie

Na

£

£

£

£

£

£

Ie

Na

Pa mor Dyddiad
aml y dechrau’r
caiff ei gyfradd
hon
dalu?

Ie

£

£

£

£

£

£

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.
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13. Cyfrifon, Cynilion a Buddsoddiadau
Os ydych wedi ateb yn gadarnhaol i dderbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar
Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm neu Gredyd Pensiwn Gwarantedig, nid oes
angen i chi gwblhau’r adran hon o’r ffurflen. Ewch yn syth i Adran 15.
Mae’n rhaid datgan unrhyw gyfalaf, cynilion, eiddo, tir a buddsoddiad, ni waeth pa mor fach ydynt. Os
oes gennych dros £16,000 ni fyddwch fel arfer yn gymwys am ostyngiad. Fodd bynnag, mae rhai mathau
a symiau penodol o gyfalaf yn cael eu diystyru felly gallwch fod yn gymwys am ostyngiad, hyd yn oed os
oes gennych dros £16,000. Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am gyfalaf ac a all gael ei ddiystyru,
ffoniwch y Llinell Gymorth Budd-daliadau ar Abertawe 635353.
a) Darparwch fanylion UNRHYW fath o gyfrif gydag unrhyw fanc, cymdeithas adeiladu neu unrhyw sefydliad
arall. Sicrhewch eich bod yn datgan pob cyfrif/buddsoddiad/arian. Mae hyn yn cynnwys cyfrifon cyfredol,
cyfrifon cadw, cyfrifon cynilion, ISAs a Paypal. Mae’n rhaid i chi ateb “Ie” neu “Na” i bob cwestiwn a nodi’r
swm sydd gennych ym mhob cyfrif, hyd yn oed os ydych wedi gordynnu, mae’n rhaid i chi ddatgan hyn.
Chi
Balans

Eich Partner
Rhif Cyfrif

Balans

Cyfrif Cyfredol

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Cyfrif Cadw

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Cyfrif Cymdeithas
Na
Adeiladu

Ie

£

Na

Ie

£

Cyfrif Swyddfa’r
Post

Na

Ie

£

Na

Ie

£

I.S.A.

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Cyfrif PayPal

Na

Ie

£

Na

Ie

£

Na

Ie

Na

Ie

Oes gennych
fwy nag un o’r
cyfrifon uchod?
Os “oes”,
rhowch fanylion
y math o gyfrif

£

£

£

£

Rhif Cyfrif

Prawf: Cyfrifon, Cynilion a Buddsoddiadau
Mae’n rhaid i ni weld tystiolaeth o unrhyw gynilion, cyfrifon neu fuddsoddiadau sydd gennych chi
a’ch partner. Rhowch ddogfennau gwreiddiol yn unig, nid llungopïau.
Mae’n rhaid i’r rhain ddangos y gweddill cyfredol gan gynnwys llog.
• Llyfrau Banc/Cymdeithas Adeiladu/
• Tystysgrifau Cyfranddaliadau
Swyddfa’r Post
• Tystysgrif Ymddiriedolaeth Unedau
• Cyfriflenni Banc/Cymdeithas Adeiladu
• Tystysgrif Cynilion Cenedlaethol
sy’n cynnwys y 2 fis diwethaf (nid
• Tystysgrif Bond Premiwm
cyfriflenni bach/peiriannau arian
• Bondiau Incwm
Peidiwch ag anfon dogfennau gwerthfawr drwy’r post. Gellir mynd â’r rhain i’ch Swyddfa Dai
Ranbarthol leol neu’r Is-adran Budd-daliadau yn y Ganolfan Gyswllt, Canolfan Ddinesig, Abertawe.
Os nad oes gennych brawf wrth law, dylech barhau i ddychwelyd y ffurflen hon neu gallech golli
arian. Os na allwch ddarparu’r prawf y mae ei angen o fewn un mis calendr mae’n rhaid i chi roi
gwybod i ni.
Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni, mae’n bosib na fyddwch yn derbyn Gostyngiad Treth y Cyngor.
yn parhau trosodd
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13. Cyfrifon, Cynilion a Buddsoddiadau - parhad
b) Oes gennych chi neu’ch partner stociau a chyfrannau?
Bydd y rhain yn cynnwys stociau a chyfrannau yr ydych wedi’u prynu gan eich cyflogwr neu
sydd wedi’u dyrannu i chi gan eich cyflogwr trwy gynllun bonws.
Chi

Eich Partner
Nac oes
Oes
Os ‘oes’, nodwch y manylion isod:
Enw’r Cwmni
Nifer

Nac oes
Oes
Os ‘oes’, nodwch y manylion isod:
Enw’r Cwmni
Nifer
A allwch werthu’r rhain? Na allaf

Gallaf

A allwch werthu’r rhain? Na allaf

Gallaf

A allwch werthu’r rhain? Na allaf

Gallaf

A allwch werthu’r rhain? Na allaf

Gallaf

Os eich cyflogwr sy’n cynnal y stociau a’r cyfrannau, darparwch amserlen gan eich cyflogwr
yn nodi manylion pryd gall y cyfrannau gael eu gwerthu.
c) Oes gennych chi neu’ch partner unrhyw fondiau?
Chi
Nac oes
Oes
Os ‘oes’, nodwch y manylion isod:
Math o fond
Nifer

Eich Partner
Nac oes
Oes
Os ‘oes’, nodwch y manylion isod:
Math o fond
Nifer

ch) Oes gennych chi neu’ch partner Dystysgrifau Cynilion Cenedlaethol?
Chi
Nac oes
Oes
Os ‘oes’, nodwch y manylion isod:

Eich Partner
Nac oes
Oes
Os ‘oes’, nodwch y manylion isod:

Ai buddsoddiad
Rhif
Dyddiad Nifer yr
cychwynnol o 2 flynedd
Cyhoeddi Prynu unedau neu 5 mlynedd oedd ef?

Ai buddsoddiad
Rhif
Dyddiad Nifer yr
cychwynnol o 2 flynedd
Cyhoeddi Prynu unedau neu 5 mlynedd oedd ef?

d) Oes gennych chi neu’ch partner unrhyw Ymddiriedolaethau Unedau?
Chi
Nac oes
Oes
Os ‘oes’, nodwch y manylion isod:
Enw’r Cwmni
Gwerth yr Unedau

Eich Partner
Nac oes
Oes
Os ‘oes’, nodwch y manylion isod:
Enw’r Cwmni
Gwerth yr Unedau

yn parhau trosodd
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13. Cyfrifon, Cynilion a Buddsoddiadau - parhad
Chi

dd) Ydych chi neu’ch partner yn
berchen ar unrhyw eiddo neu dir
Nac ydw
heblaw’r un rydych yn gwneud
cais amdano? Mae hyn yn cynnwys
eiddo/tir yn y wlad hon a thramor

Ydw

Eich Partner
Ydy
Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Darparwch gyfeiriad(au) llawn
yr eiddo/y tir rydych yn berchen
arno: (Os ydych yn berchen ar
fwy nag un eiddo neu ddarn o dir,
rhowch wybod i ni yn Adran 18.)
A yw’r eiddo/tir hwn ar werth?
Os ydy, nodwch y canlynol
i) dyddiad ei roi ar y farchnad
ii) beth yw’r gwerth presennol?

Nac ydy
/

/

£

Ydy
/

/

£

Os yw eich eiddo/tir ar werth, bydd angen i chi ddangos prawf o hyn. Os ydych yn gwerthu’r
eiddo/tir gydag Asiant Tai, bydd y manylion gwerthu y mae’n eu darparu’n ddigon.
Os nad yw’r eiddo/tir yr ydych yn berchen arno ar werth, yna bydd angen darganfod gwerth yr
eiddo neu’r tir. Ffoniwch Linell Gymorth yr Is-adran Budd-daliadau ar Abertawe 635353 a gofyn
am ffurflen LA1 a fydd yn cael ei hanfon atoch yn syth. Yna bydd rhaid i chi gwblhau’r ffurflen
gan roi manylion yr eiddo/y tir yr ydych yn berchen arno a’i hanfon i’r swyddfa hon.
e) Oes gennych chi unrhyw
gynilion a buddsoddiadau
eraill nad ydych eisoes
wedi rhoi gwybod i ni
amdanynt? (Mae hyn yn
cynnwys arian parod)

Chi

Ydych chi’n talu i Gynllun
Pensiwn Personol?
Os ydych, nodwch faint a
darparwch brawf:
Pa mor aml ydych chi’n
talu’r swm hwn?

Oes

Nac oes

Os na, ewch i Adran 14. Os oes,
cwblhewch weddill yr adran hon.

14. Arian rydych yn ei dalu
Ydych chi’n talu tuag at
gynhaliaeth myfyriwr? Os
ydych, nodwch faint a
darparwch brawf:
Pa mor aml ydych chi’n
talu’r swm hwn?

Eich Partner
Oes
Nac oes

Nac ydw

Chi

Eich Partner

Chi

Eich Partner
Ydw

£

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

£

Nac ydw

Ydw

£

£

Darparwch brawf o unrhyw arian rydych yn ei dalu ar gyfer grant myfyriwr neu gynllun pensiwn
personol. Gall hyn roi’r hawl i chi gael mwy o Fudd-dal Tai/Ostyngiad Treth y Cyngor.
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15. Budd-daliadau/Credydau rydych wedi gwneud cais amdanynt
Ydych chi’n aros am
benderfyniad ar gais neu
apêl am Fudd-dal, Credyd
Treth, Credyd Cynhwysol neu
Gredyd Pensiwn?
Os ydych, nodwch
a) Pa fudd-dal neu ddyfarniad
b) Y dyddiad y gwnaethoch y
cais

Chi
Nac ydw

Eich Partner
Ydw

/

Nac ydy

/

Ydy

/

/

16. Absenoldeb o’r cartref
Ydych chi’n byw mewn cyfeiriad gwahanol ar hyn o bryd i’r un ar flaen y ffurflen hon?
Os na, ewch i Adran 17. Os ydych, nodwch y manylion isod

Chi
a) Nodwch ddyddiad dechrau
eich absenoldeb
Nac ydw

c) Pryd rydych chi’n bwriadu
dychwelyd?

/

Ydw
/

ch) Oes unrhyw un yn isosod
yr eiddo yn eich absenoldeb?

Nac oes

Ydw

Eich Partner

/

b) Ydych chi’n bwriadu
dychwelyd i’r cyfeiriad hwn?

Nac ydw

/

Nac ydy

/

Oes

/

Ydy
/

/

Nac oes

Oes

Nac oes

Oes

d) Nodwch y cyfeiriad lle
rydych yn byw ar hyn o bryd.

dd) Nodwch y rheswm dros
eich absenoldeb.

17. Cyfeiriadau dan ofal
Oes unrhyw un yn defnyddio eich cyfeiriad fel “Cyfeiriad dan ofal”?
Os oes, nodwch y manylion isod.
a) Nodwch enw’r person sy’n defnyddio eich cyfeiriad
b) Cadarnhewch y cyfeiriad lle mae’n byw

c) Y rheswm pam mae’n defnyddio eich cyfeiriad chi

18
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18. Ôl-ddyddio’ch dyfarniad
Dyfernir Gostyngiad Treth y Cyngor o ddyddiad derbyn eich ffurflen gais.
Weithiau, gallwn wneud dyfarniad o ddyddiad cynharach os oes gennych reswm da dros beidio â
chyflwyno cais yn gynharach. Os ydych am i ni ystyried gwneud dyfarniad o ddyddiad cynharach,
rhowch wybod i ni o ba ddyddiad rydych am gyflwyno cais a pham nad oeddech chi wedi
cyflwyno cais yn gynharach.
Ydych chi am gyflwyno cais o ddyddiad cynharach?

Nac ydw

Rydych chi am gyflwyno cais o’r dyddiad hwn

/

Ydw
/

Darparwch gymaint o wybodaeth â phosib, ynghyd ag unrhyw dystiolaeth ddogfennol i gefnogi’ch
rheswm dros beidio â chyflwyno cais ar ddyddiad cynharach.

19. Os ydych yn derbyn gwasanaethau Gofal Cymdeithasol, gall yr awdurdod ddefnyddio’r ffurflen
hon i gynnal asesiad ariannol i benderfynu ar faint y mae’n rhaid i chi ei gyfrannu tuag at eich gofal
eich hyn neu ofal eich partner. Os nad ydych yn dymuno i’r awdurdod ddefnyddio’r wybodaeth
rydych wedi’i rhoi ar y ffurflen hon i gyfrifo’ch cyfraniad yn awr neu yn y dyfodol, ticiwch yma.
Efallai bydd angen i ni ysgrifennu atoch i gael rhagor o wybodaeth.
20. Rhagor o Wybodaeth
Os oes gennych wybodaeth i gefnogi’ch cais, dylech ei nodi yma
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21. 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.
22. Eich Dyletswyddau
Rhaid i chi ddweud wrthym ar unwaith am unrhyw newidiadau a allai effeithio ar eich Gostyngiad
Treth y Cyngor drwy ysgrifennu i’r Is-adran Budd-daliadau, Dinas a Sir Abertawe, Canolfan
Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN neu drwy e-bostio Budd-daliadau@abertawe.gov.uk.
• Rydych chi neu’ch partner yn dechrau derbyn Credyd Cynhwysol neu mae newid i’ch dyfarniad
Credyd Cynhwysol.
• Cafwyd newid i’ch incwm neu’ch cyfalaf chi, eich partner neu rywun arall yn eich aelwyd*
• Os rydych chi, eich partner neu aelod o’r aelwyd yn stopio derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans
Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Credyd Pensiwn neu Gredyd Cynhwysol.
• Os rydych chi neu’ch partner yn derbyn Credyd Cynilion Pensiwn ac mae eich cyfalaf* yn uwch
nag £16,000
• Os rydych chi, eich partner neu aelod o’ch aelwyd yn dechrau gweithio.
• Os yw swm eich taliadau gofal plant yn newid.
• Os yw nifer y bobl sy’n byw yn eich cartref yn newid
• Os rydych yn newid cyfeiriad
• Os yw unrhyw un o’ch plant yn gadael ysgol.
• Os rydych chi neu’ch partner yn mynd i’r carchar.
• Os byddwch chi neu’ch partner yn penderfynu symud i gartref gofal preswyl neu gartref nyrsio
yn barhaol.
• Os byddwch yn gadael eich cartref am gyfnod dros dro e.e. os ewch ar eich gwyliau, i’r ysbyty
neu ofal preswyl.
• Os rydych yn fyfyriwr a/neu mae eich incwm myfyriwr yn newid (neu mae eich grant/benthyciad/
incwm yn newid)
• Rydych yn derbyn gofal cymdeithasol a/neu mae eich iechyd neu’ch gofal chi neu’ch partner yn
newid. Dylech hefyd adrodd hyn yn uniongyrchol i’r Adran Incwm a Chyllid Gofal Cymdeithasol.
* cyfalaf - unrhyw gyfrif â banc neu sefydliad arall, cynilion, buddsoddiadau, eiddo neu dir

Sylwer nad yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr. Os oes unrhyw amgylchiadau nad
ydynt yn cael eu rhestru uchod, cysylltwch â’r Is-adran Budd-daliadau.
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23. Datganiad - Darllenwch y datganiad hwn yn ofalus cyn i chi ei lofnodi a’i ddyddio
Rwy’n datgan fel a ganlyn:
• Mae’r wybodaeth a roddwyd gennyf 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 methu â rhoi gwybod, yn brydlon neu fel arall, am unrhyw newidiadau a allai effeithio ar fy
Ngostyngiad Treth y Cyngor.
• Rwy’n deall y bydd rhaid i mi ad-dalu arian os caiff gormod o Ostyngiad Treth y Cyngor ei dalu o
ganlyniad i newidiadau yn y manylion a roddir yn y ffurflen hon.
• Rwy’n deall y bydd y cyngor yn defnyddio’r wybodaeth a’r dystiolaeth rwyf wedi’u darparu
i asesu fy Ngostyngiad Treth y Cyngor, 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.
• Os caiff yr wybodaeth yn y ffurflen hon ei defnyddio ar gyfer Asesiad Ariannol Gofal
Cymdeithasol, rwy’n cytuno i dalu fy nghyfraniad, gan gynnwys unrhyw swm ôl-ddyddiedig a
ddaw yn ddyledus yn dilyn newid yn fy amgylchiadau.
• Rwyf wedi darllen a deall “Eich Dyletswyddau” ac “ Eich Preifatrwydd”
• Rwyf wedi darllen a deall y datganiad hwn.
Eich llofnod:

Dyddiad:

/

/

Llofnod eich partner:

Dyddiad:

/

/

24. Os na all yr hawliwr neu’i bartner lofnodi’r ffurflen hon ei hun
Nac oes
Oes
Oes gan unrhyw un hawl gyfreithiol i ofalu am faterion ariannol y person hwn?
Os oes, sicrhewch fod y person â’r hawl gyfreithiol i ofalu am faterion ariannol y person hwn wedi
llofnodi’r datganiad uchod. Mae’n rhaid cyflwyno tystiolaeth o’r awdurdod hwn hefyd
Rhowch wybod i ni pam rydych yn llofnodi’r ffurflen hon ar ran y person sy’n hawlio:
e.e. Atwrneiaeth, Dirprwy a Benodwyd gan y Llys, rheswm arall.

Enw a chyfeiriad y
person a lofnododd
y ffurflen:

Llofnod:
Perthynas â’r
person sy’n
hawlio:

Rhif ffôn:

Dyddiad:

/

/

25. Os na all yr hawliwr gwblhau’r ffurflen hon ei hun
Ni allaf lenwi’r ffurflen hon fy hun felly fe’i cwblhawyd gan aelod o staff y cyngor / fy ngweithiwr
cefnogi*. Rwyf wedi gwirio’r wybodaeth ar y ffurflen ac mae’n gywir. Rwyf wedi darllen / mae aelod o
staff y cyngor/fy ngweithiwr cefnogi* wedi darllen i mi adrannau 21, 22 a 23 ac rwy’n eu deall.
Eich llofnod:

Dyddiad:

Enw aelod staff y cyngor
/ gweithiwr cefnogi*:
Teitl y swydd:

Llofnod:

/

/

Enw’r sefydliad:

*dileer fel y bo’n briodol				
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Amdanoch Chi
Mae llenwi’r holiadur hwn yn wirfoddol.
Er mwyn gwella’n gwasanaethau a sut rydym yn darparu’n gwasanaethau ar eich cyfer ac ystyried
eich holl anghenion, rydym yn gobeithio y byddwch yn ateb y cwestiynau canlynol.
Yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data, cedwir unrhyw wybodaeth y gofynnir amdani yn y cwestiynau
canlynol yn gwbl gyfrinachol at ddibenion dadansoddi data’n unig. Bydd yr wybodaeth yn ein
galluogi i benderfynu a yw ein gwasanaethau yr un mor hygyrch i bawb.
A fyddech chi’n disgrifio’ch hun fel... (ticiwch bob un sy’n berthnasol)
Asiaidd
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig: Bangladeshaidd
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig: Indiaidd
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig: Pacistanaidd
Asiaidd neu Brydeinig: Unrhyw gefndir arall
Du
Du/Du Prydeinig: Affricanaidd
Du/Du Prydeinig: Caribïaidd
Du/Du Prydeinig: Arall
Tsieineaidd
Unrhyw gefndir Tsieineaidd
Cefndir ethnig cymysg
Cymysg - unrhyw gefndir cymysg arall
Cymysg-Gwyn ac Asiaidd
Cymysg - Gwyn a Du Affricanaidd
Cymysg – Gwyn a Black Caribïaidd
Gwyn
Gwyn: Unrhyw gefndir gwyn arall
Gwyn: Prydeinig
Gwyn: Gwyddelig
Mae’n well gen i beidio â dweud
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