
Wrth i chi fynd drwy’r ffurflen, bydd yn dweud wrthych pa dystiolaeth fydd angen i chi ei hanfon atom. Cofiwch
bod angen i ni weld dogfennau gwreiddiol oherwydd ni allwn dderbyn llungopïau. Byddwn yn ceisio anfon
eich dogfennau yn ôl atoch o fewn dau ddiwrnod gwaith o’u derbyn. Os nad ydych eisiau eu postio atom, 
gallwch ddod â hwy i’n Desg Gymorth yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn
agored o ddydd Llun i ddydd Gwener 8am i 5.30pm, neu gallwch fynd â hwy i un o’r mannau gwybodaeth isod;

n Llyfrgell Abercynffig – Heol Llyfrau, Abercynffig, Pen-y-bont ar Ogwr
n Llyfrgell Maesteg – North’s Lane, Maesteg
n Llyfrgell Pencoed – Ffordd Pen-y-Bont, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr
n Llyfrgell Porthcawl – Church Place, Porthcawl
n Canolfan Bywyd Y Pîl – Helig Fan, Y Pîl, Pen-y-bont ar Ogwr
n Canolfan Bywyd Cwm Ogwr – Penllwyngwent, Bro Ogwr

Mae angen i ni wybod mwy am ble’r ydych yn byw nawr a gwirio bod y manylion sydd gennym amdanoch ac
unrhyw un sy’n byw gyda chi yn gywir, neu a ydynt wedi newid neu beidio. Rydym yn gwneud hyn oherwydd
bod angen i ni sicrhau ein bod yn rhoi’r swm cywir o fudd-dal i chi. Sut mae llenwi’r ffurflen hon. Mae angen i
chi lenwi holl rannau’r ffurflen hon, hyd yn oed os nad yw’r manylion yr ydych wedi eu rhoi i ni o’r blaen wedi
newid. Mae’n rhaid i chi ateb bob cwestiwn drwy dicio naill ai ‘Ie’ neu ‘Na’ ac ysgrifennu mwy o fanylion pan
ofynnir am hynny. Os na fyddwch yn ateb yr holl gwestiynau, bydd raid i ni ysgrifennu atoch yn gofyn am y
wybodaeth, ac efallai y bydd raid i ni stopio eich budd-dal yn y cyfamser.

Os nad oes digon o le ar y ffurflen i chi ysgrifennu popeth sydd ei angen arnoch, defnyddiwch y gofod yn 
adran 8. Bydd o gymorth i ni os byddwch yn egluro i ba ran o’r ffurflen mae’r wybodaeth yn berthnasol.

Os byddwch angen unrhyw gyngor neu os byddwch yn cael unrhyw broblemau wrth lenwi’r ffurflen neu wrth
ddarparu tystiolaeth, ffoniwch ni ar y rhif uchod. Os byddwch yn dymuno, gallwn drefnu i anfon rhywun i’ch
gweld yn eich cartref.

Defnyddiwch inc du i lenwi’r ffurflen hon a’i hanfon yn ôl atom cyn gynted â phosibl.

Hyd yn oed os nad oes gennych y dystiolaeth sydd ei hangen arnom ar hyn o bryd, anfonwch y ffurflen hon yn
ôl ar unwaith. Gallwch anfon y dystiolaeth neu lythyr gwybodaeth atom yn ddiweddarach, ond sicrhewch eich
bod yn anfon y dogfennau gwreiddiol a rhoi eich enw a’ch cyfeiriad ar bopeth yr ydych yn ei anfon atom.

U011 10/16

Ffôn: 01656 643396

Trosglwyddo testun: 18001 (01656) 643643

E-bost: benefits@bridgend.gov.uk

Gwefan: www.bridgend.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Blwch 107

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 1WB

Mae angen i ni wirio bod y manylion sydd gennym amdanoch ac unrhyw un sy’n byw gyda chi yn gywir, neu a
ydynt wedi newid neu beidio. Rydym yn gwneud hyn oherwydd bod angen i ni sicrhau ein bod yn rhoi’r swm
cywir o fudd-dal i chi.

....................  1 ....................

Pam ein bod yn gofyn i chi lenwi’r ffurflen hon.

Sut mae llenwi’r ffurflen hon

Pa dystiolaeth sydd angen i mi ei chyflwyno?

Ffurflen newid cyfeiriad ar gyfer Budd-dal Tai a Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Enw: 

Cyfeiriad:

Cod Post:

Cyfeirnod:

Dyddiad cyhoeddi                /             /

Pwysig - cymerwch eich amser i ddarllen y nodiadau yma cyn i chi lenwi’r ffurflen hon.
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Adran 1 Ynglŷn â chi

Adran 2 Ynghylch eich cyfeiriad blaenorol

Adran 3 Ynghylch eich plant

....................  2 ....................   

Ble’r ydym yn eich holi am eich partner, rydym yn golygu rhywun yr ydych yn briod â hwy neu’n byw gyda hwy
fel petaech yn briod, neu bartner sifil neu rywun yr ydych yn byw gyda hwy fel petaech yn bartneriaid sifil. 
Cofiwch bod angen i chi lenwi’r rhan hon, hyd yn oed os nad yw eich manylion wedi newid.

Yma dywedwch wrthym am unrhyw blant sy’n byw gyda chi ac yr ydych chi neu eich partner yn derbyn Budd-dal
Plant ar eu cyfer. Pan fyddwn yn gofyn i chi am unrhyw newidiadau, mae angen i chi ddweud wrthym am
bethau megis plentyn sydd wedi gadael ysgol neu sydd wedi gadael y cartref.

A ydych chi neu eich partner wedi gwneud cais am Fudd-dal Plant?

Teitl (Mr, Mrs, Ms, Miss)

Enwau cyntaf

Cyfenw

Dyddiad geni

Rhif Yswiriant Cenedlaethol

Rhif ffôn yn ystod y dydd:

Cyfeiriad e-bost

Beth oedd eich cyfeiriad blaenorol?

Pryd fu i chi adael y cyfeiriad hwn?

Na          Ewch i adran 4 Oes          Rhowch wybod i ni am hyn isod.

A yw’r manylion am y plant yr ydych yn derbyn Budd-dal Plant ar eu cyfer wedi newid ers i chi wneud cais yn

eich cyfeiriad blaenorol?

Ysgrifennwch am unrhyw newidiadau yma a chofiwch ddweud wrthym pryd y digwyddodd hynny.

Na          Ewch i adran 4 Oes          Rhowch wybod i ni am hyn isod.

Bydd hyn yn ein helpu os bydd angen i ni gysylltu â chi.

Chi

Oed Oed/        / /       /

/        / /       /

Eich partner

Chi Eich partner

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

Enwau cyntaf                 Cyfenw                  Dyddiad geni         Bachgen neu Ferch Enw'r ysgol

Cofiwch, os bydd eich Budd-dal Plant wedi newid, bydd angen i chi anfon tystiolaeth o’r swm newydd.

Cadarnhewch yr iaith y byddai'n well gennych i ni gysylltu â chi                 Cymraeg             Saesneg
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A ydych yn berchen ar eich cartref eich hun neu’n talu morgais?

Na         Ewch i adran 6. Ydw          Rhowch wybod i ni am hyn isod.

Pryd fu i chi symud i’ch cyfeiriad newydd?

Yma ysgrifennwch enw unrhyw un sy’n gydberchnogion ar eich cartref gyda chi neu eich partner. 
Os nad oes neb yn gydberchnogion ar eich cartref gyda chi neu eich partner, ewch yn syth i adran 8.

Adran 4 Pobl eraill sy’n byw yn eich cartref

Adran 5 Ynghylch eich cartref

  ....................  3 ....................

Ar wahân i’r bobl y cyfeirir atynt yn adrannau 1 a 3, a oes unrhyw un arall yn byw yn eich cartref?

Llenwch Rhan A ar gyfer pobl sy’n aelodau o’ch teulu, neu bobl sy’n byw gyda chi, ond nad ydynt yn talu
rhent (rydym yn galw’r rhain yn annibynyddion). Llenwch Rhan B ar gyfer pobl sy’n talu rhent er mwyn byw
yn eich cartref, megis preswylwyr, lletywyr, neu denantiaid.

Rhan A Annibynyddion

Enwau cyntaf

Cyfenw

Dyddiad geni

Rhan B Preswylwyr, lletywyr neu denantiaid

Na          Ewch i adran 5 Oes          Rhowch wybod i ni am hyn isod.

Person un Person dau Person tri

/        / /        / /        /

/        /

/          /

/          /

£

£

Enw llawn Eu dyddiad geni Faint o rent ydych yn 
ei godi arnynt?

Pa mor aml?

Na            Ydw

A ydych yn rhoi prydau bwyd iddynt?

A ydych yn codi am wresogi?

A yw’r manylion am unrhyw un o’r annibynyddion, preswylwyr neu letywyr wedi newid ers i chi wneud cais yn

eich cyfeiriad blaenorol?

Na         Ewch i adran 5. Do          Rhowch wybod i ni am hyn isod.

Ysgrifennwch am unrhyw newidiadau yma a chofiwch ddweud wrthym pryd y digwyddodd hynny. Mae angen
i chi anfon tystiolaeth o fanylion unrhyw un o’r annibynyddion sydd wedi newid.

Na            Ydw
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Adran 6 Ynghylch eich rhent

....................  4 ....................   

Mae angen i ni weld tystiolaeth wreiddiol o’r rhent yr ydych yn ei dalu. Rydym yn derbyn eich cytundeb 
tenantiaeth neu eich llyfr rhent fel tystiolaeth. Os nad oes gennych un o’r rhain, gofynnwch i’ch landlord neu 
asiant lenwi’r ffurflen tystiolaeth o rent amgaeedig.

Os yw eich rent wedi ei gofrestru â’r Gwasanaeth Rhent, mae angen i ni hefyd weld eich dogfen gofrestru 
bresennol.

Eich tenantiaeth

Enwau cyntaf

Cyfenw

Enw’r cwmni

Cyfeiriad

Rhif ffôn

Pryd fu i chi gychwyn rhentu eich cartref?

Pryd fu i chi symud i’ch cyfeiriad hwn?

A yw eich rent wedi cael ei gofrestru fel rhent teg gan Asiantaeth Na Do
y Swyddfa Brisio (y Gwasanaeth Rhent gynt)

A oes gennych denantiaeth byrddaliadol? Na Oes

Beth yw cyfnod eich tenantiaeth? Chwe mis      12 mis       Arall (dywedwch wrthym)

A oes unrhyw un arall yn rhannu’r rhent gyda chi neu eich partner? Na Oes

Os ‘Oes’, rhowch eu henwau i ni.

Faint o rybudd sydd angen i chi ei roi er mwyn terfynu eich tenantiaeth?

Faint yw eich rhent?

Pa mor aml mae’r rhent yn ddyledus?

Bob wythnos          Bob pythefnos          Bob pedair wythnos           Bob mis         Arall 
(dywedwch wrthym)

Ar ba ddyddiad fu’r codiad diwethaf yn eich rhent?

Os ydych ar ei hôl hi gyda’ch rhent, dywedwch wrthym sawl wythnos 
ydych ar ei hôl hi.

A ydych yn defnyddio unrhyw ran o’ch cartref at bwrpas busnes? Na  Ydw 

A yw eich cartref yn rhan o gynllun cydberchnogaeth Na  Ydy
(e elwir yn Gartrefi Cost Isel Newydd)? 

A yw eich cartref yn rhan o gynllun perchnogaeth ar y cyd? Na  Ydy
(Cynllun perchnogaeth ar y cyd yw pan fo’r tenant yn aelod o’r 
gymdeithas maent yn rhentu’r tŷ ganddi, a phan fo hyn yn dod i 
ben bydd ganddynt hawl i daliad sy’n gysylltiedig â gwerth y tŷ.)

A oes unrhyw un oedd yn arfer byw gyda chi wedi marw yn Na  Oes
ystod y 12 mis diwethaf? 

Mae’n rhaid i chi roi manylion eich landlord neu asiant i ni (os oes gennych un).

Eich landlord Eich asiant

/              /

/              /

/          /

wythnos

£

Cod Post: Cod Post:
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  ....................  5 ....................

Yr eiddo ydych yn byw ynddo

A yw eich cartref yn:

tŷ?            fflat?            ystafell neu ystafelloedd mewn tŷ? 

byngalo?                fflat un ystafell?              fflat deulawr? 

Os na ddisgrifir eich tŷ gan unrhyw un o’r

opsiynau uchod, dywedwch wrthym yma

mewn pa fath o gartref ydych yn byw ynddo.

A yw eich eiddo yn: dŷ teras?            tŷ un talcen?            tŷ sengl? 

Sawl llawr sydd yn yr adeilad?

A yw eich eiddo yn cael ei osod: wedi’i ddodrefnu’n llawn?          dodrefnu’n rhannol?        heb ei ddodrefnu?   

Faint o’r dodrefn sy’n cael ei ddarparu gan eich landlord?  Dim           Ychydig          Rhan Fwyaf          Y Cyfan

A yw eich landlord yn gyfrifol am addurno y tu mewn i’ch cartref? Na  Ydy 

A oes gwres canolog yn eich cartref? Na  Oes 

A oes gennych garej? Na  Oes 

A oes man parcio’n rhan o’ch cartref? Na  Oes 

Os ydych yn rhentu ystafell, fflat neu fflat un ystafell, mae’n rhaid i chi lenwi’r adran hon, neu

gall peidio achosi oedi. Os nad ydych, anwybyddwch y cwestiwn hwn.

Ar ba lawr mae eich 

cartref chi?

Os ydych yn wynebu blaen yr adeilad, a yw eich cartref:

yn y tu blaen?           yn y canol?              yn y cefn? 

Beth yw rhif eich ystafell neu fflat un ystafell?

Sawl fflat neu fflatiau un ystafell sydd yn eich adeilad?

A ydych chi neu eich partner yn Ofalwr Maeth?

(Byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn â hyn.) Na Ydw 

A ydych chi neu eich partner angen ystafell wely ar gyfer Na Ydw 

gofalwr dros nos nad yw’n byw yn barhaol yn eich cartref,

ond sy’n aros yn rheolaidd er mwyn darparu gwasanaethau gofal?

(Byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn â hyn.)

Ail lawr 

Llawr cyntaf 

Llawer isaf                        Arall (dywedwch wrthym)

Islawr
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rthym a yw unrhyw un o’r gwasanaethau canlynol yn gynwysedig yn eich rhent. Os byddwch yn ticio ‘Ydy’,

dywedwch wrthym faint ydych yn ei dalu am bob gwasanaeth. Os nad ydych yn gwybod union gost y gwasanaeth a

ddarperir, efallai y byddwn yn defnyddio’r ffigwr diweddaraf y mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi ei osod ar eu cyfer.

Biliau dŵr Na  Ydy 

Treth Gyngor Na  Ydy 

Gwresogi Na  Ydy 

Goleuo Na  Ydy 

Dŵr poeth Na  Ydy 

Tanwydd coginio Na  Ydy 

Glanhau ffenestri Na  Ydy 

Glanhau y tu mewn i’r ystafell neu’r fflat Na  Ydy 

Glanhau, goleuo neu wresogi mannau a rennir Na  Ydy 

Offer golchi dillad (megis peiriant golchi dillad) Na  Ydy 

Dillad neu ddillad gwely gaiff eu golchi i chi Na  Ydy 

Garej Na  Ydy 

System larwm argyfwng Na  Ydy

Cwnsela a chefnogaeth(Help i hawlio budd-dal Na  Ydy

a chyngor ar gyllidebu a dyled) 

Nyrsio a gofal personol (sef help i gymryd 

meddyginiaethu ag i ymolchi ac ymwisgo)  

Gwasanaeth arall (dywedwch wrthym beth

ydyw yn y blwch) 

Brecwast 

Cinio 

Pryd gyda’r nos 

Na  Ydy

Na  Ydy

Na  Ydy

Na  Ydy

Na  Ydy

Dywedwch wrthym sawl ystafell sydd yn eich

Gwasanaethau

Dywedwch wrthym a yw unrhyw un o’r gwasanaethau canlynol yn gynwysedig yn eich rhent. Os byddwch yn ticio ‘Ydy’,

dywedwch wrthym faint ydych yn ei dalu am bob gwasanaeth. Os nad ydych yn gwybod union gost y gwasanaeth a

ddarperir, efallai y byddwn yn defnyddio’r ffigwr diweddaraf y mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi ei osod ar eu cyfer.

Efallai y byddwn

yn cysylltu â chi i

gael mwy o

wybodaeth am

hyn.

....................  6 ....................   

Fflatiau un
ystafell
(tai un

ystafell sy’n
cyduno

ardal gysgu
a byw)

Ceginau Ystafelloedd
ymolchi

Toiledau
ar

wahân

Ystafelloedd
eraill

(megis stydi
neuardal

cyfleustodau)

Sawl un o’r ystafelloedd hyn
sydd yn eich eiddo?

Sawl un sydd ond yn cael eu 
defnyddio gennych chi a’ch teulu?

Sawl un o’r ystafelloedd hyn
ydych yn eu rhannu â phobl
eraill (yn cynnwys tenantiaid
eraill neu eich landlord)?

Ystafelloedd
byw

Ystafelloedd
gwely

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£
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A ydych yn rhentu eich cartref gan gymdeithas dai?

Na            Atebwch y cwestiynau canlynol.           Ydw           Ewch i’r dudalen nesaf.

A ydych chi neu eich partner yn perthyn i’ch landlord, neu i bartner eich landlord Na  Ydw

neu i’ch asiant neu i bartner eich asiant (os oes gennych asiant)? 

Nodwch sut ydych yn perthyn (megis cyn bartner, rhiant,

brawd, brawd yng nghyfraith, llys frawd ac yn y blaen).

A oes unrhyw un o’ch plant neu blant eich partner yn perthyn i’ch landlord Na Oes

neu bartner eich landlord neu i’ch asiant neu bartner eich asiant (os oes gennych asiant)? 

Pwy?                                                                    Beth yw’r berthynas?(er enghraifft 
mab, brawd, tad, mam, merch)?

A yw eich landlord erioed wedi byw yn eich eiddo? Na  Ydy 

A ydych chi neu eich partner, yn gyfarwyddwr ar, neu’n gyflogedig gan y cwmni
sy’n landlord i chi? Na  Ydw 

A yw eich cyn bartner neu gyn bartner eich partner yn gyfarwyddwr ar,
neu’n gyflogedig gan y cwmni sy’n landlord i chi? Na  Ydy 

A oes unrhyw un ar eich aelwyd yn gyfarwyddwr ar, neu’n gyflogedig gan
gan y cwmni sy’n landlord i chi? Na  Oes 

A ydych yn talu rhent i ymddiriedolaeth yr ydych chi neu eich partner yn 
ymddiriedolwyr iddi(mae ymddiriedolwyr yn gofalu am eiddo er budd rhywun arall)? Na  Ydw 

A ydych yn talu rhent i ymddiriedolaeth y mae naill ai eich cyn bartner neu
gyn bartner eich partner yn ymddiriedolwyr iddi? Na  Ydw 

A ydych yn talu rhent i ymddiriedolaeth y mae unrhyw aelod o’ch aelwyd
(yn cynnwys plant) yn ymddiriedolwyr iddi? Na  Ydw 

A ydych chi neu eich partner erioed wedi bod yn berchen yr holl eiddo yr ydych
yn byw ynddo, neu ran ohono? Na  Do 

A ydych yn gorfod rhentu eich cartref fel amod cyflogaeth? Na  Ydw 

A ydych yn byw mewn eiddo sy’n cael ei gynnal gan grŵp crefyddol
(megis eglwys)? Na  Ydw 

Os ydych wedi ateb yn gadarnhaol i unrhyw un o’r cwestiynau uchod, rhowch fwy o fanylion i ni yn adran 8. 
Efallai y byddwn yn cysylltu â chi i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â hyn.

Os ydych o dan 22 oed, atebwch y cwestiynau hyn.

A ydych erioed wedi bod mewn gofal (yr awdurdod lleol wedi gofalu amdanoch)? Na Do

A ydych erioed wedi cael tŷ gan y Gwasanaethau Cyhoeddus? Na Do

Os ydych wedi ateb ‘Do’ i unrhyw un o’r cwestiynau yma, byddwn yn cysylltu â chi i gael mwy o wybodaeth.

  ....................  7 ....................
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  ....................  8 ....................

partner or your landlord‘s agent. 

the number above to tell us your problem and we will try to help you or put you in contact with an organisation 
who can help you.

Do you want us to pay:  you?     your landlord (if you don’t quality for LHA)?  
 your partner?   your landlord’s agent (if you don’t qualify for LHA)?  

your name so you can cash the cheque. 

Name the account is in

Name of bank or building society 

Branch address

Sort Code

Account number

Building society roll number

Sharing information with your landlord could help us deal with your claim more quickly. We may need to ask 

Can we share information about  (including the progress of your claim) with your  
landlord or agent?            No         Yes  

You can withdraw your permission allowing us to discuss  with your landlord at any time.

Postcode:

- -
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Sut byddwn yn talu i chi

Tenantiaid sy’n gwneud cais am Lwfans Tai Lleol (LTLl) - byddwn yn talu Budd-dal Tai yn uniongyrchol i
chi nei eich partner. Os ydych yn teimlo y gall hyn achosi problem, ffoniwch ni ar 01656 643396.

Tenantiaid cymdeithas dai nad ydynt yn gymwys i dderbyn LTLl - gallwn dalu Budd-dal Tai i chi, eich
partner neu i asiant eich landlord.

Os ydych yn cael Budd-dal Tai neu Lwfans Tai Lleol a’ch bod yn cael problemau ariannol, neu os ydych yn
cael problemau sy’n effeithio ar eich gallu i dalu eich rhent i’ch landlord, efallai y gallwn eich helpu. Cysylltwch
â ni ar y rhif uchod i roi gwybod i ni am eich problem a byddwn yn ceisio eich rhoi mewn cysylltiad â sefydliad
all eich helpu.

A ydych eisiau i ni dalu i:                       chi?                    eich landlord (os nad ydych yn gymwys i dderbyn LTLl)? 

eich partner?         asiant eich landlord (os nad ydych yn gymwys i dderbyn LTLl)? 

Gallwn dalu Budd-dal Tai yn syth i gyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu gyfrif arall sy’n perthyn i chi neu eich
partner (ac eithrio cyfrifon cardiau Swyddfa’r Post). Os ydych eisiau i ni dalu i chi yn y modd yma, llenwch yr
adran isod. Rydym yn talu bob pedair wythnos neu’n fisol am y pedair wythnos neu fis blaenorol. Os na fyddwch yn rhoi
eich manylion banc i ni, byddwn yn talu â siec. Os ydych wedi gofyn i ni dalu i chi, bydd angen i chi gael cyfrif banc yn
eich enw fel y gallwch brosesu’r siec.

Os nad oes gennych gyfrif banc a’ch bod yn dymuno agor un, gallwn roi cyngor i chi ynglŷn â hynny.
Ffoniwch ni ar 01656 643396.

Yr enw ar y cyfrif

Enw’r banc neu gymdeithas adeiladu

Cyfeiriad y gangen

Cod Post:

Trefnu

Rhif Cyfrif

Cofrestrif y gymdeithas adeiladu

Rhannu Gwybodaeth

Gall rhannu gwybodaeth gyda’ch landlord ein helpu i ddelio â’ch cais yn gyflymach. Efallai y bydd angen i ni ofyn iddo
am fanylion am eich cais, megis pryd y cychwynnodd eich tenantiaeth, neu efallai y byddant yn ein holi ni ynghylch hynt
eich cais. Ni fyddwn yn rhoi unrhyw wybodaeth mewn perthynas â’ch amgylchiadau personol nac ariannol i’ch landlord
(er enghraifft, pa fath o incwm ydych yn ei gael neu eich dyddiad geni neu eich rhif Yswiriant Cenedlaethol).

Allwn ni rannu gwybodaeth am eich cais (yn cynnwys hynt eich cais) gyda’ch landlord

neu asiant)?                                               Na         Gallwch 

Os ‘Gallwch’, llofnodwch yma.

Gallwch dynnu eich caniatâd i ni drafod eich cais gyda’ch landlord yn ôl ar unrhyw adeg.

     

                       
   

                     
               

        

    

      

 

 

 

   

                   

               
l               N          Yes  

               

     

                       
   

                     
               

        

    

      

 

 

 

   

                   

               
                       

               

� �

�
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Prawf o Rent

Ar ôl i’ch landlord neu asiant eich landlord lenwi a llofnodi’r ffurflen hon, anfonwch hi at yr Adran 
Budd-daliadau,Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Blwch Post 107, Pen-y-bont ar Ogwr, 

CF31 1WB. Cofiwch fod angen prawf o’ch rhent cyn y gallwn dalu unrhyw Fudd-dal Tai i chi.

/           /

/           /

Datganiad 7

RHYBUDD: Gall unrhyw unigolyn sy’n gwneud datganiad 
ffug neu sy’n celu gwybodaeth gael ei erlyn.

     

                       
   

                     
               

        

    

      

 

 

 

   

                   

               
l               N          Yes  

               

� �

�

Enw a chyfeiriad y tenant

Enw a chyfeiriad y landlord 
neu asiant y landlord

Faint yw’r rhent?      £

Pa mor aml y telir y rhent?     wythnos           pythefnos                      mis           pedair wythnos             arall

Sut le ydych chi’n ei rentu e.e. tŷ, fflat un ystafell, fflat

Ydych chi neu’ch partner yn perthyn i’ch tenant neu bartner eich tenant?    Ydw/Ydy Nac ydw/nac ydy

Disgrifiwch y berthynas yma

Ydych chi neu’ch partner yn rhiant i unrhyw blentyn yng nghartref y tenant?     Ydw/Ydy Nac ydw/nac ydy

Rhowch fanylion yma

Ydych chi neu’n partner wedi byw yn yr un cartref â’ch tenant                     Ydw/Ydy Nac ydw/nac ydy
neu bartner eich tenant erioed? 

Rydym angen gwybod a yw’r rhent yn cynnwys swm ar gyfer y gwasanaethau canlynol. Nodwch y swm sy’n
cael ei godi am y gwasanaeth yn y bocs neu ysgrifennwch ‘DIM’ os nad yw’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu.

Y Dreth Gyngor Golchi Cyfleusterau golchi

Glannau mannau cyffredin Garej Glanhau ffenestri

Glanhau (y tŷ) Trethi dŵr Larwm argyfwng

Goleuo (y tŷ) Gwresogi Tâl cymorth

Goleuo’r mannau cyffredin Dŵr poeth Gofal personol

Tanwydd i goginio Arall

Pa brydau a ddarperir?             Dim                      Brecwast                       Cinio                              Pryd nos

Rwy’n datgan fod y wybodaeth rwyf wedi’i rhoi ar y ffurflen hon yn gywir a chyflawn. Rwy’n deall, yn ôl y
gyfraith, bod rhaid i mi eich hysbysu’n syth am unrhyw newid yn amgylchiadau’r tenant ac y gallaf gael fy erlyn
pe bawn i’n derbyn Budd-dal Tai nad oes gen i hawl i’w dderbyn.

Llofnod y landlord neu asiant y landlord                                                               Dyddiad:

Dyddiad dechrau’r
denantiaeth
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Os ydych chi’n llenwi ein ffurflen hawlio Budd-dal Tai byddwn yn gofyn a allwn rannu gwybodaeth am gynnydd
eich hawliad gyda’ch landlord neu asiant y landlord.

Y rheswm am hyn yw y gallai rhannu gwybodaeth gyda’r landlord neu asiant landlord ein helpu i ymdrin â’ch
hawliad yn gynt ac yn lleihau’r perygl y gallech fethu talu eich rhent yn sgil oedi gyda’ch hawliad.

Efallai y bydd angen i ni gadarnhau gwybodaeth gyda’ch landlord cyn y gallwn wneud penderfyniad ar eich
hawliad, er enghraifft, dyddiad dechrau’r denantiaeth. Yn yr amgylchiadau hyn gallwn gysylltu â’ch landlord neu
asiant y landlord heb orfod gofyn i chi’n gyntaf.

Fodd bynnag, mae’r gyfraith yn dweud bod rhaid i ni gael eich caniatâd chi i drafod unrhyw beth arall. Os ydych
yn dweud ar eich ffurflen y gallwn rannu gwybodaeth gyda’ch landlord neu asiant y landlord, dim ond os ydych
chi’n cytuno y gellir talu’r Budd-dal Tai yn uniongyrchol iddyn nhw y byddwn yn gwneud hyn.

Os ydych chi’n rhoi caniatâd i ni, byddwn yn gallu dweud wrth eich landlord os ydych wedi hawlio budd-dal, os
ydym wedi gwneud penderfyniad am eich hawliad neu os ydym angen rhagor o wybodaeth i wneud penderfy-
niad am eich hawliad, a beth yw’r wybodaeth honno.

Ni fyddwn yn rhoi unrhyw wybodaeth am eich amgylchiadau personol, cartref nac ariannol i’ch landlord neu
asiant y landlord.

Dylech wybod fod gennych hawl i newid eich meddwl unrhyw bryd am ganiatâd i rannu gwybodaeth.

....................  10 ....................

Os ydych yn cytuno i dderbyn taliadau Budd-dal Tai ar gyfer y tenant a enwir ar y ffurflen hon mae’n
rhaid i chi ddarllen a llofnodi’r datganiad canlynol.

n Fi yw landlord neu asiant y landlord ar gyfer y tenant a enwir ar y ffurflen hon. 

n Rwy’n deall, yn ôl y gyfraith bod rhaid i mi eich hysbysu’n syth am unrhyw newid yn amgylchiadau’r tenant. 

n Rwy’n cytuno i dderbyn taliadau Budd-dal Tai ar ran y tenant a enwir ar y ffurflen hon. 

n Rwy’n deall, trwy dderbyn taliad, pe bawn i’n derbyn gormod o Fudd-dal Tai y bydd raid i mi dalu’r gordaliad
yn ôl yn llawn i’r Adran Fudd-daliadau, oni bai bod y gordaliad wedi’i achosi gan ‘wall swyddogol’ ac nad oedd
yn rhesymol i mi wybod ar y pryd ei fod yn ordaliad.

Rwyf wedi darllen a deall yr amodau uchod.

Llofnod y landlord neu asiant y landord                                                              Dyddiad:

Datganiad

Rhannu gwybodaeth

Cysylltu â ni

/           /

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am y ffurflen hon neu angen cymorth i’w llenwi, ffoniwch ni ar Pen-y-bont
643396 a byddwn yn hapus i’ch helpu. Gallwch anfon e-bost hefyd, at benefits@bridgend.gov.uk neu ysgrifennu
atom yn y cyfeiriad sy’n agos at frig y ffurflen “prawf o rent”.
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Adran 8
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Adran 9 Datganiad

Os ydych yn llenwi’r ffurflen hon ar ran rhywun arall

Dywedwch wrthym pam ydych yn llenwi’r ffurflen hon ar ran rhywun arall

Darllenwch y datganiad hwn yn ofalus cyn i chi ei lofnodi a'i ddyddio.

n Rwyf yn deall y gallwch ddwyn achos cyfreithiol yn fy erbyn os byddaf yn rhoi gwybodaeth nad yw’n gywir

nac yn gyflawn.

n Rwyf yn deall y byddwch yn defnyddio’r wybodaeth yr wyf wedi ei rhoi er mwyn prosesu fy nghais am Fudd-dal 
Tai, Lwfans Tai Lleol, Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, cinio ysgol am ddim a Grant Gwisg Ysgol Benodol.

n Gallwch wirio ychydig o’r wybodaeth gydag adrannau eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a gyda 
chynghorau eraill.

n Gallwch ddefnyddio unrhyw wybodaeth a roddais ar y ffurflen hon ac unrhyw gais am fudd-daliadau yr wyf wedi 
eu gwneud neu y byddaf yn eu gwneud. Gallwch roi ychydig o wybodaeth i adrannau eraill y cyngor a 
sefydliadau’r llywodraeth fel y caniateir hynny gan y gyfraith.

Rwyf yn gwybod y bydd rhaid i mi hysbysu adran Budd-dal Tai y cyngor yn ysgrifenedig ar unwaith ynglŷn ag unrhyw

newidiadau i fy amgylchiadau allai effeithio ar fy nghais.

Rwyf yn datgan bod y wybodaeth a roddwyd gennyf ar y ffurflen hon yn gywir a chyflawn.

Cofiwch, os byddwch yn gwneud datganiad ffug neu’n dal gwybodaeth yn ôl, efallai y bydd achos yn cael ei

ddwyn yn eich erbyn.

Rwyf yn cadarnhau fy mod wedi darllen pob cwestiwn i’r person sy’n hawlio ac rwyf wedi ysgrifennu’r atebion a 

roddwyd i mi yn gywir.

Enw’r person sy’n llenwi’r ffurflen 

Llofnod y person

Perthynas â’r person sy’n hawlio 
(megis mam, mab neu weithiwr gofal)

Sut ydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu, ar y ffurflen hon ac o’r dystiolaeth ategol yr ydych yn ei rhoi i
ni, i brosesu eich cais am Fudd-dal Tai, Lwfans Tai Lleol, Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, cinio ysgol am ddim a Grant
Gwisg Ysgol Benodol. Wedi i ni gasglu eich gwybodaeth, efallai y byddwn yn ei rhannu ag adrannau eraill y cyngor er
mwyn helpu i ddarparu gwasanaeth cyflawn i chi. Efallai y byddwn yn gwirio gwybodaeth yr ydych chi (neu unrhyw un
arall) wedi ei darparu yn erbyn gwybodaeth yr ydym yn ei dal.

Efallai y byddwn hefyd yn derbyn gwybodaeth gan sefydliadau eraill, neu’n rhoi gwybodaeth iddyn nhw:-

n er mwyn gwirio bod y wybodaeth yr ydych wedi ei rhoi yn gywir;
n er mwyn atal neu ganfod trosedd;
n er mwyn gwarchod arian cyhoeddus mewn ffyrdd eraill; ac
n am resymau a ganiateir neu sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Ni (Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont 

ar Ogwr) yw’r rheolwr data at ddiben Deddf Diogelu Data 1998.

Eich llofnod

Llofnod eich partner

Dyddiad

Dyddiad

/              /

/              /

....................  12 ....................
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