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Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Blwch 107

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 1WB

Mae angen i ni wybod am unrhyw swydd newydd neu fusnes sydd gennych a gwirio’r manylion am eich incwm
a’ch cynilion os yw’r rhain wedi newid hefyd. Rydym yn gwneud hyn oherwydd bod angen i ni sicrhau ein bod
yn rhoi’r swm cywir o fudd-dal i chi.

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

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 pob cwestiwn drwy dicio naill ai Ie neu Na ac ysgrifennu manylion pan fyddwn yn gofyn
am hynny. Os na fyddwch yn ateb yr holl gwestiynau, bydd raid i ni gysylltu â chi er mwyn cael 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 10. 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.

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

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 gais Budd-dal Tai a Gostyngiadau’r Dreth Gyngor i bobl sydd wedi cychwyn gweithio 
neu sydd wedi dod oddi ar Gymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Gwarant.

Enw: 

Cyfeiriad:

Cod Post:

Cyfeirnod:

Dyddiad                            /             /

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 Pensiwn

Adran 3 Enillion Hunangyflogedig

....................  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.

Mae angen i ni weld y canlynol fel tystiolaeth o’ch incwm hunangyflogedig. Darllenwch hyn yn ofalus i

sicrhau eich bod yn anfon yr hyn sydd ei angen arnom:

n Eich cyfrifon busnes diweddaraf (cyfrif incwm a gwariant neu gyfrif masnachu, elw a cholled a mantolen).
n Datganiadau banc eich busnes am y tri mis diwethaf a’r llythyr gwreiddiol sy’n cynnwys manylion am

unrhyw Lwfans Busnes y Llywodraeth yr ydych yn ei dderbyn.
n Os oes gennych bartner busnes, y cytundeb partneriaeth a gwybodaeth sy’n cadarnhau canran o incwm

y busnes yr ydych yn ei dderbyn.
n Os ydych newydd gychwyn eich busnes neu wedi bod yn masnachu am lai na thri mis, ffoniwch ni

neu ysgrifennwch atom a byddwn yn hapus o’ch cynghori ar beth i’w wneud nesaf. Mae ein rhif

ffôn a’n cyfeiriad ar flaen y ffurflen hon.

Beth yw enw eich busnes?

Beth yw cyfeiriad eich busnes?

Beth yw rhif ffôn eich busnes?

Nawr mae angen i ni ofyn i chi ynglŷn ag unrhyw waith yr ydych yn ei wneud ac ynglŷn ag unrhyw newidiadau

a fu yn eich incwm a’ch cynilion. Cofiwch ateb pob cwestiwn angenrheidiol. Os nad oes digon o le ar y ffurflen i

chi ysgrifennu popeth sydd ei angen, defnyddiwch y gofod ar gefn y ffurflen yn adran 10.

A ydych yn talu i mewn i gynllun pensiwn preifat?    Na          Ewch i adran 3 Ydw         Rhowch wybod i ni am hyn isod.

Faint ydych yn ei dalu?

Pa mor aml (pob wythnos, pob pythefnos, pob pedair 

wythnos neu bob mis)?

Teitl (Mr, Mrs, Ms, Miss)

Enwau cyntaf

Cyfenw

Dyddiad geni

Rhif Yswiriant Cenedlaethol

Rhif ffôn yn ystod y dydd:

Cyfeiriad e-bost

Bydd hyn yn ein helpu os bydd angen

i ni gysylltu â chi.

Chi

Oed Oed/        / /       /

Eich partner

£

Bob

£

Bob

A ydych chi neu eich partner yn hunangyflogedig?   Na          Ewch i adran 4 Ydw         Rhowch wybod i ni am hyn isod.

Chi Eich partner

Cadarnhewch yr iaith y byddai'n well gennych i ni gysylltu â chi                  Cymraeg             Saesneg
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Adran 3 Enillion Hunangyflogedig

Adran 4 Enillion yr ydych yn eu derbyn gan rywun ydych yn gweithio iddynt

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

Pryd cychwynnodd eich busnes?

Pa fath o waith ydych yn ei wneud?

Sawl awr yr wythnos ydych chi fel arfer yn ei weithio?

A oes gennych bartner busnes? 

Faint ydych yn ei ennill bob wythnos?

A ydych yn derbyn Lwfans Busnes y Llywodraeth?

Faint ydych yn ei gael?

Ai dyma’r unig waith ydych chi’n ei wneud?

A ydych chi neu eich partner yn gweithio (yn cynnwys gwaith gwirfoddol), ac yn derbyn Tâl Mamolaeth Statudol

neu Dâl Tadolaeth Statudol?

Rhowch fanylion am yr holl enillion a delir i chi a’ch partner. Os oes gennych chi neu eich partner fwy nag
un swydd, bydd angen i chi roi gwybod i ni am bob swydd sydd gennych.

Mae angen i ni weld y canlynol fel tystiolaeth o’ch enillion chi a’ch partner, a’ch Tâl Salwch Statudol, Dâl 
Mamolaeth Statudol neu Dâl Tadolaeth Statudol am bob swydd sydd gennych. Efallai y byddwn yn cysylltu â’r
cyflogwr i wirio’r manylion y byddwch yn eu rhoi i ni. Darllenwch hyn yn ofalus i sicrhau eich bod yn anfon yr hyn
sydd ei angen arnom:

n Eich pum slip cyflog diwethaf os telir i chi yn wythnosol, tri os telir i chi bob pythefnos, neu ddau os telir i chi bob pedair 
wythnos neu’n fisol. Nid ydym yn derbyn slipiau cyflog amlenni brown.

n Tystysgrif Enillion y gallwn ei hanfon atoch os nad oes gennych unrhyw slipiau cyflog. Cysylltwch â ni ynglŷn â hyn. 
Bydd angen i chi ofyn i’ch cyflogwr lenwi’r rhan hon os nad oes gennych unrhyw slipiau talu neu os ydych ond yn 
derbyn slipiau cyflog amlen frown.

n Os ydych wedi cychwyn mewn swydd newydd efallai nad oes gennych yr holl slipiau cyflog angenrheidiol, neu ddim o 
gwbl. Os felly, anfonwch y ffurflen yn ôl gydag unrhyw slipiau cyflog sydd gennych yn barod neu lythyr gan eich cyflogwr 
ar bapur pennawd yn ein hysbysu faint fydd eich cyflog yn debygol o fod. Byddwn yn dal angen gweld eich slipiau cyflog 
fel tystiolaeth o faint yr ydych yn ei ennill, felly sicrhewch eich bod yn eu hanfon atom cyn gynted â’ch bod yn eu derbyn. 
Os na fyddwch yn gwneud hynny, bydd raid i ni gysylltu â chi i ofyn amdanynt a gall hyn ddal eich budd-dal yn ôl.

n Os byddwch wedi dweud wrthym y telir eich cyflog i gyfrif, cofiwch ddweud wrthym am y cyfrif hwn yn adran 8 
(Cyfrifon, Cynilion a Buddsoddiadau).

Mae’n rhaid i bob dogfen yr ydych yn eu hanfon atom fod yn rhai gwreiddiol. Ni allwn dderbyn llungopïau.

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

Chi Eich partner

awr awr

£ £

Na            Oes Na            Oes

£ £

Bob Bob

Na            Ydw Na            Ydw

Na               Ie Na               Ie

/              / /              /

Chi Eich partner

/              / /              /

Swydd 1

I bwy ydych chi’n gweithio?

Beth yw cyfeiriad y cwmni?

Rhif ffôn y cwmni

Pryd fu i chi cychwyn yn y swydd hon?
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....................  4 ....................   

Chi Eich partner

Na          Ewch i adran 5 Ydw         Rhowch wybod i ni am hyn isod

Adran 4 Enillion yr ydych yn eu derbyn gan rywun ydych yn gweithio iddynt (parhad)

Na            Ydw Na            Ydw

Na            Ydw Na            Ydw

Na            Ydw Na            Ydw

£ £

£ £

£ £

£ £

£ £ bobbob

bobbob

/              / /              /

/              / /              /

/              / /              /

/              / /              /

/              / /              /

/              / /              /

awrawr

awrawr

Beth yw eich rhif cyflogres (bydd hwn ar eich slip cyflog)?

Fel arfer, am faint o oriau ydych chi’n gweithio bob wythnos?

Faint yw eich cyflog?

Pa mor aml ydych chi’n cael eich talu
(wythnosol, bob pythefnos, bob pedair wythnos, misol)?

Sut y telir eich cyflog (â siec, arian parod, i gyfrif?

Pryd fydd eich codiad cyflog nesaf?

A ydych yn gweithio goramser yn rheolaidd neu’n cael bonws,
cildwrn neu gomisiwn yn rheolaidd?

Faint ydych yn ei gael?

Os mai swydd am gyfnod penodol yw hon, ar ba ddyddiad 
fydd yn dod i ben?

A ydych yn cael Tâl Salwch Statudol, Tâl Mamolaeth Statudol
neu Dâl Tadolaeth Statudol?

Faint ydych yn ei gael?

Pryd cychwynnodd hyn?

A oes gennych chi neu eich partner fwy nag un swydd?

Swydd 2

I bwy ydych chi’n gweithio?

Beth yw cyfeiriad y cwmni?

Rhif ffôn y cwmni

Pryd fu i chi cychwyn yn y swydd hon?

Beth yw eich rhif cyflogres (bydd hwn ar eich slip cyflog)?

Fel arfer, am faint o oriau ydych chi’n gweithio bob wythnos?

Faint yw eich cyflog?

Pa mor aml ydych chi’n cael eich talu
(wythnosol, bob pythefnos, bob pedair wythnos, misol)?

Sut y telir eich cyflog (â siec, arian parod, i gyfrif?

Pryd fydd eich codiad cyflog nesaf?

A ydych yn gweithio goramser yn rheolaidd neu’n cael bonws,
cildwrn neu gomisiwn yn rheolaidd?

Faint ydych yn ei gael?

Os mai swydd am gyfnod penodol yw hon, ar ba
ddyddiad fydd yn dod i ben?

bobbob
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  ....................  5 ....................

Adran 4 Enillion yr ydych yn eu derbyn gan rywun ydych yn gweithio iddynt

Adran 5 Incwm budd-daliadau

Adran 6 Taliadau gofal plant

Na            Ydw Na            Ydw

£ £

/              / /              /

Chi Eich partner

Faint?Chi Enw’r budd ‐dal Pa mor aml?

£

£

£

£

Bob

Bob

Bob

Bob

Faint?Eich partner Enw’r budd ‐dal Pa mor aml?

£

£

£

£

Bob

Bob

Bob

Bob

A ydych yn cael Tâl Salwch Statudol, Tâl Mamolaeth
Statudol neu Dâl Tadolaeth Statudol?

Faint ydych yn ei gael?

Pryd cychwynnodd hyn?

Cofiwch mai enghreifftiau yn unig yw’r rhain. Nid yw’n rhestr o’r holl fathau o incwm o fudd-daliadau y gallwch eu derbyn.

Dywedwch wrthym yma am y gwahanol fudd‐daliadau, lwfansau, pensiynau a chredydau treth yr ydych chi

neu eich partner yn eu derbyn neu wedi gwneud cais amdano, hyd yn oed os nad ydyn wedi newid ers y tro

diwethaf.

n Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar
n Gyfraniadau
n Credyd Pensiwn (Credydau Cynilion)
n Lwfans Byw i’r Anabl (gofal a/neu symudedd)
n Budd-dal Analluogrwydd (hirdymor neu dymor byr)
n Credyd Treth Gwaith

A yw’r manylion am yr incwm o fudd-daliadau yr ydych chi neu eich partner yn ei dderbyn wedi newid ers eich
cais diwethaf?

Efallai y byddwch yn gallu derbyn mwy o fudd-dal os oes gennych blentyn sy’n cael ei warchod gan war-
chodwr plant cofrestredig neu sy’n mynd i feithrinfa, cynllun chwarae neu glwb ar ôl ysgol.

A ydych chi neu eich partner yn talu am ofal plant?

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

Mae’n rhaid i chi anfon tystiolaeth gyfredol o’r holl incwm budd-daliadau yr ydych chi a’ch partner yn ei dderbyn.

Os oes gennych chi neu eich partner fwy na dwy swydd, rowch fanylion i ni yn adran 10.

n Pensiwn Rhyfel Gwraig Weddw a Phensiwn 
Anabledd Rhyfel

n Credyd Treth Plant
n Taliad Annibyniaeth Bersonol
n Lwfans Gweini
n Credyd Cynhwysol

Na          Ewch i adran 6 Ydw         Rhowch wybod i ni am hyn yma

Na          Ewch i adran 7 Ydw         Rhowch wybod i ni am hyn Adran 10.
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Adran 7 Incwm arall yr ydych yn ei dderbyn

Adran 8 - Cyfrifon, cynilion a buddsoddiadau

Faint?Chi Enw’rcyfrif neu fath o Gynilion Rhif Cyfrif

£

£

£

Faint?Eich partner Enw’rcyfrif neu fath o Gynilion Rhif Cyfrif

£

£

£

Rhowch wybod i ni yma am unrhyw incwm arall yr ydych yn ei dderbyn. Mae hyn yn cynnwys pethau megis pensiynau
gwaith, gwasanaeth a galwedigaethol, pensiynau preifat, grantiau myfyrwyr, benthyciadau myfyrwyr a thaliadau 
cynhaliaeth. Os nad oes gennych chi neu eich partner unrhyw incwm arall, ewch yn syth i adran 8.

Rhowch wybod i ni yma am unrhyw gyfrifon, cynilion arian parod a buddsoddiadau sydd gennych chi neu eich partner. Mae
hyn yn cynnwys yr holl gyfrifon banc, cymdeithas adeiladu a swyddfa’r post sydd gennych, hyd yn oed os ydynt yn ddyledus.
Rydym hefyd angen gwybod am unrhyw gynilion yr ydych wedi eu buddsoddi mewn bondiau, tystysgrifau cynilion, stociau,
cyfranddaliadau, ymddiriedolaethau uned ac unrhyw eiddo neu dir yr ydych chi neu eich partner yn berchen arno. Os nad 
oes gennych chi neu eichpartner unrhyw gyfrifon, cynilion arian parod, buddsoddiadau, eiddo neu dir, ewch yn syth 
i adran 9.

A yw’r manylion am yr incwm arall yr ydych chi a’ch partner yn ei dderbyn wedi newid ers eich cais 

diwethaf?               Na          Ewch i adran 8.          Do          Rhowch wybod i ni am hyn isod.

Anfonwch dystiolaeth o unrhyw incwm arall yr ydych chi neu eich partner yn ei gael.

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

Anfonwch dystiolaeth i ni o’r holl gyfrifon sydd gennych chi a’ch partner.

A yw’r manylion am eich cyfrifon, cynilion neu eich buddsoddiadau chi neu eich partner wedi newid ers eich cais diwethaf?

Na          Ewch i adran 9.          Do          Rhowch wybod i ni am hyn isod.

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

Cofiwch fod raid i chi anfon dogfennau gwreiddiol i ni. Ni allwn dderbyn llungopïau.

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

Cofiwch fod raid i chi anfon dogfennau gwreiddiol i ni. Ni allwn dderbyn llungopïau.

Faint?Chi Enw’r incwm Pa mor aml?

£

£

£

Bob

Bob

Bob

Faint?Eich partner Enw’r incwm Pa mor aml?

£

£

£

Bob

Bob

Bob
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Adran 9 Rhestr wirio

Gwiriwch eich bod wedi ateb yr holl gwestiynau’n sy’n gymwys i chi, a chofiwch lofnodi’r ffurflen yn adran 11. Os nad oes

gennych y dystiolaeth sydd ei hangen arnom ar hyn o bryd, anfonwch y ffurflen yn ôl atom beth bynnag.

A ydych wedi ateb yr holl gwestiynau angenrheidiol? Do

A ydych wedi llofnodi’r ffurflen? Do

Cofiwch, os na fyddwch yn darparu’r holl wybodaeth yr ydym yn gofyn amdani ar y ffurflen hon, efallai na fyddwn yn 

gallu talu unrhyw fudd-dal i chi. Ffoniwch ni os ydych angen unrhyw help gyda’r ffurflen neu os ydych eisiau gwybod pa

dystiolaeth sydd angen i chi ei hanfon.

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.

Defnyddiwch y gofod isod os nad oedd digon o le mewn rhan o’r ffurflen, er mwyn i chi allu rhoi unrhyw wybodaeth
angenrheidiol i ni. Cofiwch egluro i ba ran o’r ffurflen mae’r wybodaeth yn berthnasol. Gallwch hefyd ddefnyddio’r gofod
hwn i ddweud wrthym am unrhyw newid arall yr ydych yn meddwl y dylem wybod amdano. Gall hyn gynnwys pethau
megis pobl sydd wedi symud i fyw atoch neu sydd wedi symud allan, os ydych wedi cael baban, wedi gadael ysgol neu
os yw'r rhent yr ydych yn ei dalu wedi codi neu ostwng. Bydd yn help i ni os gallwch ddweud pryd y digwyddodd y
newidiadau hyn. Byddwn yn cysylltu â chi os byddwn angen gwybod mwy am y newidiadau hyn.

  ....................  7 ....................

Adran 10 Gwybodaeth Ychwanegol
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Adran 11 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

/              /

/              /
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