
                                                            

                                  

Rhan 13 DATGANIAD 
Hyd yn oed os oes rhywun arall wedi llenwi'r ffurflen hon ar eich rhan, rhaid i chi lofnodi'r datganiad hwn os gallwch. Os oes gennych bartner, rhaid iddynt lofnodi isod.  Wrth lofnodi'r ffurflenmaent yn cadarnhau eu bod wedi darllen y ffurflen a bod yr holl fanylion amdanynt yn gywir. 
Drwy lofnodi'r datganiad hwn, rydych yn cytuno eich bod wedi darllen a deall y telerau canlynol. 
• Rwyf i / Rydym ni wedi datgan fy / ein holl incwm a chyfalaf. 
• Rwyf i / Rydym wedi awdurdodi'r Cyngor i wneud unrhyw ymholiadau i wirio'r wybodaeth ar y ffurflenhon ac i groeswirio’r wybodaeth gydag adrannau eraill o fewn y Cyngor, yr Awdurdodau Budd-dal a'rSwyddfa Gartref fel y caniateir gan gyfraith. (Efallai y bydd gofyn i Gyngor Bwrdeistref SirolWrecsam i roi, a bydd yn rhannu, gwybodaeth i sefydliadau eraill, fel adrannau'r llywodraeth, awdurdodau lleol a sefydliadau sy'n rhoi benthyg arian, os bydd y gyfraith yn caniatáu hynny). 
• Rwyf / Rydym yn ymwybodol wrth ddyfarnu Budd-dal Tai a / neu Ostyngiad Treth y Cyngor fod ypenderfyniad yn seiliedig ar yr wybodaeth ffeithiol ynghylch fy / ein hamgylchiadau yr wyf i / yr ydymni wedi ei darparu ar y ffurflen hon. 
• Rwyf / Rydym yn ymwybodol fod gen i / fod gennym ni ddyletswydd gyfreithiol i roi gwybod i'r AdranBudd-daliadau Tai yn brydlon yn ysgrifenedig, am unrhyw newid i’r amgylchiadau hynny oherwydd fymod / ein bod yn gwybod bod y newidiadau yn effeithio ar fy / ein hawl i’r cyfrwy fudd-dal neu daliadneu fantais arall. 

Byddai enghreifftiau o newid mewn amgylchiadau yn cynnwys:• Newidiadau i'r mathau / symiau o arian yr wyf / yr ydym yn eu derbyn;• Newidiadau i swm y cyfalaf / cynilion a buddsoddiadau sydd gen i / sydd gennym;• Newidiadau mewn atebolrwydd rhent gan gynnwys newid cyfeiriad;• Pobl eraill yn ymgartrefu yn y cartref / yn gadael y cartref, neu fod newid i swm yr incwm y maent ynei dderbyn. 
Nid yw'r enghreifftiau hyn yn rhestr gyflawn o newidiadau yn fy amgylchiadau i / yn ein hamgylchiadauni a allai effeithio ar fy hawl / ein hawl i gael budd-dal neu daliad neu fantais arall ac os byddaf / byddwn yn ansicr a yw newid mewn amgylchiadau yn effeithio ar y dyfarniad budd-dal ai peidio, byddaf i / byddwn ni yn cysylltu â'r Adain Budd-daliadau i wirio hynny, gweler y manylion cyswllt ardudalen 2. 
RHAN C 
Os byddaf / byddwn yn rhoi gwybodaeth sy'n anghywir neu'n anghyflawn, neu os byddaf /byddwn yn methu â rhoi gwybod am newid mewn amgylchiadau sy'n effeithio ar y cais, efallaiy byddaf / byddwn yn cael fy erlyn / ein herlyn o dan Ddeddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol1992 (fel y'i diwygiwyd) neu unrhyw ddeddfwriaeth briodol arall. 
Rwyf i / Rydym ni yn datgan bod yr
Llofnod y person sy'n hawlio 

Llofnod y Partner 

 wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn. 
Dyddiad 

Dyddiad 

Os cafodd y ffurflen hon ei llenwi gan rywun heblaw'r person sy'n gwneud cais, dywedwchwrthym pam eich bod yn llenwi'r ffurflen hon ar ran y sawl sy'n hawlio, a nodwch beth yw eichperthynas â'r person hwnnw. 
Enw'r sawl a lanwodd y ffurflen 
Perthynas â'r sawl sy'n gwneud cais 
Llofnod 

Rheswm: 

Dyddiad 

AT DDEFNYDD SWYDDOGOL YN UNIG
Rhif Derbynneb
Dyddiad cyflwyno
Dyddiad Derbyn
Dychwelyd i'w Tystio 

BUDD-DAL TAI, CYNLLUN GOSTYNGIADAU TRETH Y CYNGOR
Dim ond i gynghori'r Swyddfa Budd-daliadau Tai am unrhyw newidiadau mewn 
amgylchiadau neu os oes angen gwybodaeth ychwanegol ar yr Awdurdod y dylid 
llenwi’r ffurflen hon.Rhaid i chi fod ar hyn o bryd yn hawlio Budd-dal Tai / yn hawlio oddi ...
wrth Gynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor a rhaid i chi fod wedi cyflwyno ffurflen gais lawn 
yn flaenorol.

Rhowch eich enw isod a nodwch y cyfeiriad yr ydych yn dymuno gwneud cais ar ei gyfer: 

Eich Rhif Ffôn: Cartref: Gwaith:
Beth yw eich Rhif Yswiriant Gwladol?
Beth yw Rhif Yswiriant Gwladol eich partner? 

GWYBODAETH BWYSIG 
LYD Y FFURFLEN YN BRYDLON, NEU GRHAID I CHI DDYCHWE ALLECH GOLLI EICH

BUDD-DALIADAU. Os ydych wedi newid cyfeiriad RHAID dychwelyd y ffurflen o fewn 4 
wythnos i symud. Ym mhob amgylchiad arall RHAID dychwelyd y ffurflen hon o fewn mis.
Mae'n rhaid darparu prawf dogfennol yn ymwneud â'ch newid amgylchiadau penodol chi 
DIM OND DOGFENNAU GWREIDDIOL SY’N DDERBYNIOL FEL TYSTIOLAETH - 
NID YW LLUNGOPÏAU’N DDERBYNIOL. 
Ydych chi'n (rhowch ✓ y blwch perthnasol)
Tenant y Tenant Tenant  Cyd- Gyda Is- Unig Cyd Gyda Lletywr Lletywr
Cyngor Cymdeithas Preifat denant Phwy denant Berche- Berche- Phwy mewn

Tai nnog nnog Hostel 

RHAN A 
A yw eich newid mewn amgylchiadau yn berthnasol i: (ticiwch ✓ y bocs perthnasol)
Newid cyfeiriad Nifer y bobl sy’n preswylio Incwm / Cyfalaf Enillion 
1) Newid cyfeiriad
Pryd wnaethoch chi symud i mewn?

Nodwch eich cyfeiriad blaenorol
 

Os mai’r unig newid perthnasol yn eich amgylchiadau yw newid cyfeiriad ac: 
a) Os ydych yn berchennog preswyl neu’n denant i’r Awdurdod Lleol cwblhewch ran C y datganiad
b) Os ydych yn denant preifat cwblhewch rannau B ac C
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RHAN A Parhad
2) Nifer y bobl sy’n preswylio 
Os mai eich partner yw’r sawl sy’n ychwanegol ar eich aelwyd mae’n rhaid darparu o leiaf
ddwy ddogfen wreiddiol fel prawf o bwy ydyw a phrawf o’i Rif/Rhif Yswiriant Gwladol.
Mae'n rhaid darparu prawf gwreiddiol o incwm a chyfalaf ar gyfer pob preswyliwr sydd dros 18 oed.
Nodwch fanylion unrhyw breswylwyr ychwanegol isod:-

Cyfenw Enw Cyntaf Perthynas i'r Sawl sy’n gwneud y Cais Dyddiad Geni Dyddiad meddiannu 

Os oes unrhyw un o'r preswylwyr a restrir uchod wedi eu cofrestru fel bod yn ddall dylech
ddarparu tystiolaeth ddogfennol.
Rhowch fanylion unrhyw un nad yw bellach yn aelod o'ch aelwyd gan nodi ers pa ddyddiad y
mae hyn yn berthnasol:-

Cyfenw Enw Cyntaf         Y dyddiad perthnasol Cyfeiriad i anfon ymlaen ato - os yw'n berthnasol 

3) Incwm / Cyfalaf 	 Chi Eich Partner 
A ydych chi neu eich partner yn derbyn:- a) Cymhorthdal Incwm Ydw Nac ydw Ydy Nac ydy 

b) Lwfans Ceisio Gwaith Ydw Nac ydw Ydy Nac ydy
(yn Seiliedig ar Incwm) 

c) Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Ydw Nac ydw Ydy Nac ydy
(yn Seiliedig ar Incwm) 

A ydych chi neu eich partner wedi hawlio Credyd Ydw Nac ydw Ydy Nac ydy
Pensiwn y Wladwriaeth?
A ydych chi neu eich partner yn derbyn:- a) Credyd Gwarant Ydw Nac ydw Ydy Nac ydy 

b) Credyd Cynilion Ydw Nac ydw Ydy Nac ydy 

Os ydych yn aros am benderfyniad ynglyn â chais gogyfer ag unrhyw un o'r budd-daliadau /
credydau pensiwn uchod, neu os nad ydych wedi gwneud cais am y budd-daliadau hyn
rhowch fanylion am incwm a chyfalaf ar eich cyfer chi a’ch partner. 
Dywedwch wrthym am unrhyw gyfalaf sydd gennych chi neu eich partner. Mae'r canlynol yn
rhestr o rai a allai fod gennych.

- Cyfrifon Banc (Cyfredol/Cadw ac ati)	 - Cyfrifon Cymdeithas Adeiladu / 
Swyddfa’r Post

- Stociau a Chyfranddaliadau	 - Tir/Eiddo nad ydych yn byw ynddo fel 
prif gartref 

Nid yw’r rhestr hon yn un gyflawn. Mae'n rhaid i chi ddatgan pob cyfalaf/asedau sydd gennych. 
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Rhan 13 Rhannu gwybodaeth â'ch landlord 
Gallai rhannu gwybodaeth â'ch landlord ein helpu i ddelio â'ch cais yn gyflymach a lleihau'r

risg i chi fynd i ôl-ddyledion gyda'ch rhent oherwydd oedi wrth ymdrin â’ch cais.

Efallai y bydd angen i ni gadarnhau gwybodaeth â'ch landlord cyn y gallwn wneud

penderfyniad ynglyn â’ch cais, er enghraifft, dyddiad dechrau eich tenantiaeth.

O dan yr amgylchiadau hyn, gallwn gysylltu â'ch landlord heb eich caniatâd.

Os nad ydych yn rhoi caniatâd i ni drwy lofnodi'r ffurflen hon, dim ond yn y sefyllfaoedd 

canlynol y byddwn yn rhannu gwybodaeth gyda'ch landlord:
 
● rydych wedi cytuno y gellir talu eich Budd-dal Tai yn uniongyrchol i'ch landlord; neu 
● rydych yn denant i'r cyngor 
Os rhowch ganiatâd i ni, byddem yn gallu dweud wrth eich landlord: 
● a ydych wedi hawlio Budd-dal Tai ai peidio; 
● ein bod wedi gwneud penderfyniad ynglyn â’ch cais, neu 
● fod angen rhagor o wybodaeth arnom i wneud penderfyniad ynglyn â’ch cais, gan nodi pa
wybodaeth all hynny fod. 
Ni fyddwn yn rhoi unrhyw wybodaeth i'ch landlord am: 
● eich amgylchiadau personol neu am amgylchiadau ar eich aelwyd; nac am 
● eich amgylchiadau ariannol 
Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg. 
Ni fydd yn effeithio ar eich cais os ydych yn gwrthod rhoi caniatâd i ni drafod eich cais
â'ch landlord. 
Os oes arnoch eisiau rhoi caniatâd i ni drafod eich cais â'ch landlord, llofnodwch isod. 
Yr wyf yn rhoi caniatâd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam rannu gwybodaeth gyda fy
landlord neu gyda chynrychiolydd fy landlord am y cynnydd sy’n digwydd o ran fy
hawliad am Fudd-dal Tai. 
Llofnod 
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INCWM - 
Nodwch 

Ymgeisydd
£ p 

Partner
£ p 

Pa mor aml y
cewch eich talu 

At Ddefnydd
Swyddogol yn Unig 

AMGAEWCH EICH CYTUNDEB TENANTIAETH, TYSTYSGRIF RHENT GAN Y LANDLORD
NEU, OS YN BERTHNASOL, DYSTYSGRIF COFRESTRU RHENT TEG, YNGHYD Â’R
LLYFR / CERDYN RHENT CYFREDOL. RHAID AMGÁU PRAWF O’R RHENT. HEB HWN NI
ELLIR PROSESU EICH CAIS 
2) TALU BUDD-DAL TAI 
Tenantiaid Preifat
Bydd eich Budd-dal Tai yn cael ei dalu yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc, rhowch y manylion isod. 
Cymdeithas Tai
Gellir eich talu chi neu’r Gymdeithas Tai, nodwch eich dewis. 

Talwch fi (rhowch fanylion eich cyfrif) Talwch y Gymdeithas Tai 
MANYLION CYFRIF BANC 
Talu i mewn i gyfrif banc 
Beth yw’r enw neu’r
enwau ar y cyfrif? 
Enw'r banc neu'r
gymdeithas adeiladu 
Cod didoli 

Rhif y Cyfrif: 
Y math o gyfrif e.e. cyfrif 
cadw neu gyfrif cyfredol 

Os dyfernir Gostyngiad Treth y Cyngor i chi, byddwn yn credydu hwn i'ch cyfrif Treth y Cyngor.
 
Os dyfernir Lwfans Tai Lleol i chi - tenantiaid preifat eraill 
Os dyfernir Lwfans Tai Lleol i chi byddwn yn talu unrhyw Lwfansau Tai Lleol a ddyfarnwyd yn 
syth i chi. 
Byddwn yn trefnu i dalu eich arian yn syth i mewn i'ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu.
Felly, os nad oes gennych gyfrif banc, mae'n rhaid i chi agor un. 
*Yr unig eithriad i'r uchod yw os oes rhyw reswm pam na fedrwch chi reoli eich taliadau rhent
eich hun. Os felly, bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais ar gyfer gwneud y taliadau’n uniongyr
chol i'r landlord er mwyn esbonio wrth y Cyngor pam nad oes modd i chi dderbyn yr arian hwn. 
Byddwn yn anfon ffurflen gais ar gyfer gwneud taliadau’n uniongyrchol i’r landlord os byddwch
chi wedi cwblhau a llofnodi'r dewis perthnasol isod. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth
ddogfennol ategol lle bo angen, er enghraifft, llythyr gan eich Meddyg, Gweithiwr Gofal,
Gwasanaethau Cymdeithasol neu Swyddog y Gwasanaeth Prawf. 
Talu budd-dal i'ch landlord 
Os ydych am i ni dalu eich budd-dal yn syth i'ch landlord, mae'n rhaid i chi ddarllen a llofnodi'r
datganiad hwn. Byddwn yn rhoi ffurflen i’ch landlord ei llenwi a’i dychwelyd. (Fodd bynnag,
bydd y Cyngor yn gwneud y penderfyniad terfynol ynglyn ag a ddylid talu Lwfans Tai 
Lleol yn uniongyrchol i'ch landlord yn seiliedig ar yr wybodaeth a ddarperir gennych ar y
ffurflen gais y byddwch yn ei llenwi ar gyfer anfon taliadau’n uniongyrchol i'ch landlord). 
A wnewch chi dalu fy mudd-dal yn syth i’m landlord? 
Eich llofnod Dyddiad 
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CYFALAF - Noder Ymgeisydd
£ p 

Partner
£ p 

At Ddefnydd Swyddogol yn
Unig 

Dywedwch wrthym am unrhyw incwm yr ydych chi neu eich partner yn ei dderbyn.
Mae hyn yn cynnwys pob budd-dal, pensiwn a thaliad a dderbyniwyd. Dyma restr o
rai y gallech fod yn eu derbyn. 
● Budd-daliadau’r Wladwriaeth ● Credydau Treth ● Pensiynau Galwedigaethol 
● Budd-daliadau Anabledd ● Pensiynau Rhyfel ● Arian oddi wrth bobl eraill 
RHAN A parhad 
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A ddywedwyd wrthych chi neu eich partner bod
gennych hawl i Lwfans Gofalwr, hyd yn oed os  
nad ydych yn ei dderbyn, oherwydd eich bod
yn cael budd-dal arall yn lle hynny? 

Chi 
Naddo
Do 

Eich Partner 
Naddo
Do 

4) ENILLION 
Prif Swydd 
Pryd wnaethoch chi ddechrau gweithio?
Am ba sawl awr yr wythnos ydych chi'n gweithio fel arfer?
Beth yw eich galwedigaeth?
Beth yw eich swydd o fewn y cwmni?
A yw eich cyflogaeth am gyfnod penodol?    Ydy
Os ateboch YDY, ar ba ddyddiad y daw eich cyflogaeth i ben?
Beth yw enw a chyfeiriad eich cyflogwr?

Chi 

Nac ydy Ydy 

Eich partner 

Nac ydy 

Cod Post Cod Post 
Chi Eich partner 

Beth yw eich rhif cyflog neu rif gwaith?
Pa mor aml ydych chi’n cael eich talu? 
(e.e. yn wythnosol, yn fisol ac ati)
Nodwch ym mha ddull y cewch eich talu 
(e.e. arian parod, siec, yn uniongyrchol i mewn i gyfrif banc) 
Rhowch y manylion canlynol:
Rhowch syniad i ni o faint yw eich
cyflog fel arfer 

Chi 
Yn wythnosol / ynfisol / bob pythefnos /bob 4 wythnos 

Eich partner 
Yn wythnosol / ynfisol / bob pythefnos /bob 4 wythnos 

Cyflog Gros
Tâl Salwch neu Dâl Mamolaeth Statudol 
Bonws, Comisiwn
Cildwrn 
Goramser 
Cyflog ar ôl Didyniadau 
Dylech anfon prawf o'ch enillion (h.y. y 5 slip cyflog diwethaf os cewch eich talu yn 
wythnosol, y 3 slip cyflog diwethaf os cewch eich talu bob pythefnos; y 2 slip cyflog diwethaf
os cewch eich talu’n fisol). 
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Nifer yr ystafelloedd yn yr adeilad
(Llenwch y blychau canlynol gan nodi nifer yr ystafelloedd yn eich llety). 

CYFANSWM NIFER YR YSTAFELLOEDD YN Y CARTREF AR GYFER EICH DEFNYDDEICH HUN YSTAFELLOEDD A RENNIR 
Ystafelloedd Byw
Ystafelloedd Gwely
Ystafelloedd Gwely/Byw
Ceginau
Ystafelloedd Ymolchi
Toiledau
Ystafelloedd Eraill (Nodwch)
Cyfanswm

Y Math o Eiddo (Ticiwch y blwch perthnasol) 
TAI: Ty ar wahân Ty Pâr Ty Teras 
BYNGALO: Ty ar wahân Ty Pâr Ty Teras 

NACCARAFÁN: Sefydlog Teithiol      A yw wedi ei chysylltu â’r prif gyflenwadau? YDY YDYFflat Fflat un ystafell  Hostel Fflat deulawr 

Arall (nodwch) 

Lleoliad y Fflat / Fflat un ystafell / Ystafelloedd (ticiwch y blwch perthnasol)
 
Y llawr cyntaf
 Yr ail lawr Y trydydd llawr Llawr gwaelod 
Islawr Uwch ben siop(au) Mewn bloc Mewn ty
Os yn fflat un ystafell / ystafell neu fflat, a yw wedi ei leoli ym mlaen yng nghanol yng nghefn yr adeilad
Nifer y lloriau yn yr adeilad 
Gwybodaeth arall (Ticiwch y blychau perthnasol) 
Pwy sy'n gyfrifol am yr addurno mewnol? Landlord Tenant  
A yw eich llety?  Wedi ei ddodrefnu'n llawn  Wedi ei ddodrefnu’n rhannol  Heb ei ddodrefnu 
A oes gwres canolog yn y llety?   OES NAC OES 

System Rannol System lawn 
A gofrestrwyd rhent teg gogyfer â'ch cartref?
DO NADDO Os ateboch DO, dylech gynnwys y dystysgrif gofrestru, ffurflen R05 
Ar ba ddyddiad y cafodd eich rhent ei gynyddu ddiwethaf? 
RHAN B - Parhad 
Ai Tenantiaeth Fyr-ddaliol neu Denantiaeth Tymor Hir sydd gennych?
 
Os mai Tenantiaeth Fyr-ddaliol sydd gennych, beth yw cyfnod y denantiaeth? 

(e.e. 6 mis/12 mis)

Wnaethoch chi gais am benderfynu ar lefelau DO 
 NADDO

rhent cyn i’r eiddo gael ei osod i chi?

Os ateboch DO, nodwch ddyddiad y penderfyniad.
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RHAN B Parhad
Faint o rent a godir arnoch chi? £ 
Nodwch pa mor aml yr ydych yn talu eich rhent (bob wythnos, bob pythefnos, 
bob 4 wythnos, bob mis).A oes unrhyw un o'r eitemau canlynol wedi eu cynnwys yn eich rhent?  
Os atebwch YDY, nodwch y swm a godir arnoch yn y blychau perthnasol. 
a) Bil Dwr YDY NAC YDY £ 
b) Treth y Cyngor YDY NAC YDY £ 
c) Gwresogi YDY NAC YDY £ 
d) Goleuo YDY NAC YDY £ 
e) Dwr Poeth YDY NAC YDY £ 
f) Coginio YDY NAC YDY £ 
g) Glanhau/Goleuo/Gwresogi
ardaloedd cyffredin YDY NAC YDY £ 
h) Lifft YDY NAC YDY £ 
i) Porthor YDY NAC YDY £ 
j) Golchi Dillad YDY NAC YDY £ 
k) Garddio YDY NAC YDY £ 
l) Glanhau YDY NAC YDY £ 
m) Prydau YDY NAC YDY £ 

Os YDY, nodwch pa brydau sy’n cael eu darparu
Prydau Llawn (o leiaf 3 phryd y dydd) YDY NAC YDY 

(A oes gennych ddewis i rentu'r garej)   YDY NAC YDY 

Prydau rhannol YDY NAC YDY 
Brecwast yn unig YDY NAC YDY 

n) Garej YDY NAC YDY £

o) Gofal Meddygol a Phersonol YDY NAC YDY £ 
p) Cwnsela Cyffredinol a YDY NAC YDY £

Gwasanaethau Cymorth 
q) Unrhyw wasanaethau eraill, rhowch fanylion 
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Chi Eich Partner 
A ydych chi neu eich partner yn cyfrannu at 
Gynllun Pensiwn Personol? Ydw Nac ydw Ydy Nac ydy
(Rhaid darparu prawf) 
Os ateboch YDW neu YDY, nodwch y swm a dalir 

Pa mor aml fyddwch chi'n talu hyn? (e.e. yn wythnosol, yn fisol ac ati)Ar ba ddyddiad mae disgwyl i chi gael eichcodiad cyflog nesaf?

£ £ 

Swyddi Eraill Chi Eich Partner 
Oes gennych chi neu'ch partner unrhyw swyddi eraill? Oes Nac oes Oes Nac oes
Os ateboch OES, mae angen yr un wybodaeth ar gyfer unrhyw swyddi eraill ac sydd ei angen
ar gyfer eich prif swydd. (Nodwch y manylion yn yr adran "gwybodaeth ychwanegol" neu ar
ddalen o bapur ar wahân). 
Hunangyflogedig Chi Eich Partner 
Ydych chi neu eich partner yn hunangyflogedig?  Ydw Nac ydw Ydy Nac ydy
Os ateboch YDW neu YDY, nodwch fanylion eich busnes. 
Enw’r Busnes 
Y math o fusnes 

/ / / /Pryd ddechreuodd y busnes? 
Am ba sawl awr yr wythnos
ydych chi'n gweithio fel arfer? 
A ydych chi neu eich partner yn bartner yn y busnes?  Ydw Nac ydw Ydy Nac ydy
Os ateboch YDW neu YDY, dylech gynnwys y cytundeb partneriaeth 
A ydych chi'n derbyn unrhyw Lwfans 
Busnes gan y Llywodraeth? Ydw Nac ydw Ydy Nac ydy 
Os ydych chi neu eich partner yn hunangyflogedig, mae'n rhaid llenwi ffurflen arall
(sydd ar gael gan Galw Wrecsam neu trwy ffonio'r Swyddfa Budd-daliadau Tai). Mae'n
rhaid i chi hefyd anfon copi o'ch cyfrifon diweddaraf ac os yn berthnasol eich asesiad
treth diweddaraf. 
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RHAN B
1) DIM OND OS YDYCH YN DENANT PREIFAT Y DYLECH LENWI'R ADRAN HON 
(MAE HYN YN CYNNWYS IS-DENANTIAID, LLETYWYR, TENANTIAID CYMDEITHAS TAI
NEU BRESWYLWYR MEWN HOSTEL). 
Beth yw Enw llawn a
Chyfeiriad eich Landlord? 

Gwybodaeth Ychwanegol 
Defnyddiwch y gofod isod i roi unrhyw wybodaeth ychwanegol i ni yr ydych yn meddwl efallai y
byddai arnom ei angen:
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5) Taliadau yr ydych chi yn eu gwneud 
A ydych chi neu eich partner yn talu am warchodwr Ydw Nac ydw Ydy Nac ydy
plant cofrestredig, meithrinfa neu glwb ar ôl ysgol iofalu am eich plentyn (plant)?Os ateboch YDW neu YDY, nodwch y swm y byddwch yn ei 
dalu bob wythnos a darparu'r wybodaeth ganlynol am y £ £
gwarchodwr plant, y feithrinfa neu’r clwb ar ôl ysgol
(RHAID DARPARU PRAWF O’R TALIADAU) 
Enw'r Gwarchodwr Plant/Meithrinfa/Clwb
Cyfeiriad 

Rhif Cofrestru (rhaid darparu prawf)
Awdurdod Lleol Cofrestredig 

Rhif Ffôn: 

Rhif Ffôn: 

Os oes asiant yn gweithredu
ar ran y Landlord, rhowch enw a
chyfeiriad yr asiant hefyd 

Chi Eich PartnerNac NacYdyA ydych chi neu eich partner yn perthyn i'ch landlord / asiant?  Ydw Ydw Ydy
Os ateboch YDW neu YDY, nodwch natur y berthynas.
A yw eich landlord yn preswylio yn y cyfeiriad yr ydych yn hawlio 
budd-dal ar ei gyfer?
Ydych chi neu eich partner yn berchen ar yr eiddo yr ydych yn Ydw
byw ynddo ar hyn o bryd, neu’n berchen ar ran o’r eiddo, neu
a fu un ohonoc herioed yn berchen ar yr eiddo, neu ar ran ohono?
A yw eich Landlord yn gynbartner i chi neu i’ch partner? 
A yw'r Landlord yn rhiant i blentyn yr ydych chi neu 
eich partner yn gyfrifol amdano/amdani?
A yw eich Landlord yn Ymddiriedolaeth, yr ydych chi neu eich partner 
yn ymddiriedolwr arni neu'n fuddiolwr iddi?

A yw eich Landlord yn Ymddiriedolaeth, y mae eich 
plentyn neu blentyn eich partner yn fuddiolwr iddi?
A ydych chi'n rhentu'r llety gan gwmni yr ydych chi                       Ydwneu eich partner yn gyfarwyddwr neu'n gyflogai iddo? 
A ydych yn byw yn yr eiddo fel amod o’ch cyflogaeth                Ydwchi neu gyflogaeth eich partner?
Ar ba ddyddiad y dechreuodd eich tenantiaeth?

Ar ba ddyddiad wnaethoch chi symud i mewn i'r eiddo?


Ydy 

Ydy 

Ydy
Ydy 

Ydy 

Ydy 

Ydym 

Ydym 

Nac ydy 
Nac NacYdw Ydy 

Nac ydy
Nac ydy 

Nac ydy 

Nac ydy 

Nac NacYdw Ydym 

Nac NacYdw Ydym 

Ydych chi’n gyd berchennog?

Os ateboch YDW, nodwch enw(au) llawn y tenant(iaid) eraill.
 

Gorchmynion Gofal
Ydych chi:
(a) Yn iau na 22 mlwydd oed?
(b) Yn destun gorchymyn gofal a wnaed cyn neu ar ôl eich pen-blwydd

yn 16 oed? Os felly, rhaid i chi ddarparu cadarnhad ysgrifenedig o'r 
gorchymyn gyda'ch cais am fudd-dal. 
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Ydw Nac ydw 

Ydw Nac ydw
Ydw Nac ydw 
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