
GWASANAETH ASESU REFENIW A BUDD-DALIADAU
ADEILADAU’R LLYWODRAETH, DINERTH ROAD, BAE COLWYN, LL28 4UL

FFURFLEN GAIS ASESIAD ARIANNOL 

Llenwch y ffurflen hon os ydych yn derbyn gwasanaeth gan Adran Gwasanaethau
Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ac angen cymorth gyda’r gost.
Ticiwch y bocs isod i ddangos pa gymorth rydych ei angen.

Gofal mewn cartref preswyl neu gartref nyrsio 

Gofal yn eich cartref eich hun

Gwasanaethau dydd sy'n rhoi'r cyfle i chi ymuno â digwyddiadau 
cymdeithasol ac addysgol

Taliad uniongyrchol i'ch caniatáu i brynu gofal fel y cytunwyd arno gyda'ch 
Gweithiwr Cymdeithasol

Os ydych yn derbyn unrhyw un o'r gwasanaethau uchod, efallai y byddwch yn gorfod talu am
gost lawn y gwasanaeth hwnnw, oni bai eich bod yn gofyn am Asesiad Ariannol o'ch
amgylchiadau drwy lenwi'r ffurflen hon.

Mae'r canllawiau i Awdurdodau Lleol godi am ofal preswyl a gofal nad yw'n breswyl wedi eu
cynnwys dan God Ymarfer Rhan 4 a 5 (Codi Tâl ac Asesu Ariannol) Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Os nad ydych yn dymuno gofyn am gymorth gyda'r taliad neu fod gennych gynilion o fwy na
£40,000 (yn effeithiol o 02/04/18) os ydych yn derbyn gofal mewn cartref preswyl neu gartref
nyrsio; neu £24,000 (yn effeithiol o 02/04/18) os ydych yn derbyn gofal yn eich cartref eich
hun, gwasanaethau dydd neu daliadau uniongyrchol, a wnewch chi felly lenwi tudalen 3 o'r
ddogfen hon yn unig a'i dychwelyd i;

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Gwasanaethau Asesu Refeniw a Budd-daliadau
Swyddfa Asesiad Ariannol
Adeiladau’r Llywodraeth,
Dinerth Road, Bae Colwyn, LL28 4UL

% 01492 574122
7Ffacs: 01492 574160

fao@conwy.gov.uk
Cyfnewid Testun BT 1800 01492 574122

Os ydych chi angen copi o'r ffurflen hon yn Saesneg, Braille neu brint mawr,
cysylltwch â'r Swyddfa hon.
Mae gennym hefyd fynediad at wasanaeth dehongli o'r enw ‘The Big Word’ sy'n
wasanaeth dehongli 24 awr dros y ffôn.
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:

Rydym ni’n gobeithio symud i swyddfeydd Coed
Pella fis Tachwedd/Rhagfyr 2018
Cyngor Bwrdeistref, Sirol Conwy
Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn LL29 7AZ
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1. Arweiniad ar lenwi’r ffurflen hon

Llenwch y darnau perthnasol gymaint ag y gallwch, er mwyn ei gwneud yn bosibl
i gynnal asesiad ariannol i'ch helpu gyda'ch taliadau gofal.

Os ydych chi'n llenwi'r ffurflen hon ar ran rhywun arall, ac nad ydynt yn deall y
rheswm dros lenwi'r ffurflen hon, mae angen eu llofnod ar dudalen 15. Os nad
ydynt yn gallu llofnodi, gellir rhoi X yn y bocs llofnodi. Mae hyn i sicrhau bod y
wybodaeth ar y ffurflen maent yn ei deall yn gyflawn ac yn gywir.

Os nad yw'r unigolyn rydych yn llenwi'r ffurflen ar eu rhan yn deall y rheswm dros
lenwi'r ffurflen hon, byddwch angen nodi ar dudalen 15 yr awdurdod cyfreithiol
neu ffurfiol sydd gennych i weithredu ar ran yr unigolyn hwn. Gall hyn fod ar ffurf
atwrneiaeth barhaus, atwrneiaeth arhosol neu ddirprwyaeth.

Os nad yw'r unigolyn rydych yn llenwi'r ffurflen ar eu rhan yn deall y rheswm dros
lenwi'r ffurflen hon, ac nad oes gennych yr awdurdod cyfreithiol neu ffurfiol i
weithredu ar eu rhan, nodwch hyn ar dudalen 15. Byddai'n ddefnyddiol pe baech
hefyd yn esbonio os ydych yn bwriadu cael awdurdod i ymdrin â'u materion
ariannol a'u rheoli.

Os ydych chi angen cymorth i lenwi'r ffurflen hon, cysylltwch â'r Swyddog Asesiad
Ariannol, neu holwch eich Gweithiwr Cymdeithasol.

Gellir cysylltu â'r Swyddfa Asesiad Ariannol ar 01492 574122 rhwng
8.45am a 5.15pm Dydd Llun i ddydd Iau, a 8.45am tan 4.45 bob dydd Gwener.

Gallwch hefyd anfon e-bost atynt ar: fao@conwy.gov.uk

Dylid dychwelyd pob ffurflen wedi'u cwblhau i:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Gwasanaethau Asesu Refeniw a Budd-daliadau
Swyddfa Asesiad Ariannol
Adeiladau’r Llywodraeth,
Dinerth Road, 
Bae Colwyn,
LL28 4UL
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CYNGOR BWRDEISTREF SIROL

2. Cadarnhad eich bod yn dymuno talu cost lawn eich Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol

Os nad ydych yn dymuno rhoi eich manylion ariannol neu fod gennych gynilion o fwy na £40,000
(yn effeithiol o 02/04/18) os ydych yn derbyn gofal mewn cartref preswyl neu gartref nyrsio; neu
£24,000 (yn effeithiol o 02/04/18) os ydych yn derbyn gofal yn eich cartref eich hun, gwasanaethau
dydd neu daliadau uniongyrchol, a wnewch chi lenwi'r dudalen hon o'r ffurflen yn unig a'i dych-
welyd i'r Swyddfa Asesiadau Ariannol ar y cyfeiriad a roddir isod.

Eich enw llawn (yn cynnwys teitl)

Eich cyfeiriad 
(yn cynnwys cod post)

Rhif ffôn

Dyddiad geni

Nid wyf yn dymuno rhoi fy manylion ariannol i Gyngor Bwrdeistref Sirel Conwy/ neu mae gen i gynilion
o dros £40,000 (yn effeithiol o 02/04/18) ac rwy'n derbyn gofal mewn cartref preswyl neu gartref nyr-
sio; neu £24,000 (yn effeithiol o 02/04/18) ac rwy'n derbyn gofal yn fy nghartref fy hun,
gwasanaethau dydd neu daliadau uniongyrchol ac felly'n cytuno i dalu'n lIawn am wasanaethau
gofal cymdeithasol y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cytuno iddynt neu eu darparu. 

Rwy'n deall na ddylwn waredu unrhyw eiddo nac asedau nac adnoddau ariannol at ddibenion
lIeihau fy ngallu i dalu am y gwasanaeth gofal cymdeithasol rwy'n ei dderbyn. Os ydwyf yn gwneud
hynny, gallent gael eu trin fel asedau rwy'n dal yn berchen arnynt.

Mae'r tâl uchaf am ofal cartref, gofal arall nad yw'n breswyl neu ofal tymor byr h.y. gofal nad yw'n para
mwy nac 8 wythnos yn cael ei osod gan Lywodraeth Cymru ac o 2 Ebrill 2018 mae'n £80.00 yr wythnos.

Dychwelwch y ffurflen hon i:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Gwasanaethau Asesu Refeniw a Budd-daliadau
Swyddfa Asesiad Ariannol
Adeiladau’r Llywodraeth,
Dinerth Road, Bae Colwyn, 
LL28 4UL

Llofnod Dyddiad

Dyddiad
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Nac ydi

Ydi

Chi Eich partner

Chi Eich partner

3. Amdanoch chi a’ch partner

Ydych chi’n: Sengl Wedi priodi neu mewn partneriaeth sifil Gweddw

Wedi ysgaru       Byw gyda phartner nad ydych wedi'i briodi/phriodi      Wedi gwahanu

Os ydych chi gyda phartner
a ydynt yn byw gyda chi fel arfer?
Gyda phartner rydym yn golygu 
rhywun rydych wedi'i b/phriodi neu'n 
byw gyda nhw fel petaech wedi priodi.

Cyfenw

Enwau eraill

Unrhyw gyfenwau eraill
rydych wedi’u defnyddio

Teitl (Mr, Mrs, Ms ac yn y blaen)

Cyfeiriad
Peidiwch â rhoi cyfeiriad eich 
partner os ydych yn rhannu'r un
cyfeiriad.

Cod post Cod post

Dyddiad geni  / / / /

Rhif Yswiriant Cenedlaethol
Gallwch gael hyd i hwn ar slipiau
cyflog neu lythyrau gan yr Adran 

Gwaith a Phensiynau neu Gyllid 
a Thollau Ei Mawrhydi. Ni allwn 
benderfynu ar eich hawliad os 
nad oes gennym eich rhif 
Yswiriant Cenedlaethol.

Ydych chi/Eich partner
(Ticiwch bob un sy'n gymwys)

Mewn cyflogaeth llawn amser

Mewn cyflogaeth rhan amser

Mewn addysg llawn amser

Anabl

Wedi'ch/u cofrestru'n ddall

Wedi ymddeol

Llythrennau  LlythyrenRhifau Llythrennau  LlythyrenRhifau

Os nad oes gennych rif
Yswiriant Cenedlaethol,
neu nid yn gallu dod o hyd
iddo, ticiwch y blwch hwn.

Os nad oes gennych rif
Yswiriant Cenedlaethol,
neu nid yn gallu dod o hyd
iddo, ticiwch y blwch hwn.
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4. Pobl sy’n gweithredu ar eich rhan

3. Amdanoch chi a’ch partner (parhad)

A oes gennych chi berthynas neu gynrychiolydd
sy’n delio â’ch materion ariannol?

A oes unrhyw un yn gweithredu ar eich rhan fel un o’r canlynol?

Penodai (ar gyfer budd-daliadau'n unig)

Twrnai o dan Atwrneiaeth
(Bydd angen i chi anfon copi o'r Atwrneiaeth atom)

Atwrneiaeth arhosol (LPA)
(Bydd angen i chi anfon copi o'r Atwrneiaeth atom)

Twrnai o dan Atwrneiaeth Barhaus
(Bydd angen i chi anfon copi o'r Atwrneiaeth atom)

Dirprwy wedi'i benodi gan y Llys Gwarchod
(Bydd angen i chi anfon copi o'r Ddirprwyaeth atom)

Cynrychiolydd

Os ydych chi wedi ateb ‘Oes’ i unrhyw un o’r uchod, rhowch fanylion
yr unigolyn sy’n gweithredu ar eich rhan atom.

Eu henw

Eu cyfeiriad
(gan gynnwys cod post)

Rhif ffôn

Eu perthynas gyda chi

A ydych chi eisiau i ni anfon eich holl 
lythyrau at yr unigolyn hwn?

Eich rhif ffôn yn ystod y dydd

Cyfeiriad e-bost
Nid oes rhaid i chi roi hwn i ni,
ond fe allai ein helpu i ddelio 
â'ch cais yn gynt. 

Nac oes           Oes

Nac oes           Oes

Nac oes           Oes

Nac oes           Oes

Nac oes           Oes

Nac oes           Oes

Nac oes           Oes

Nac ydw Ydw

Llinell dir

Symudol 

Llinell dir

Symudol 

Chi Eich partner
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5. Yngl ^yn â phobl eraill sy’n byw gyda chi (NID eich partner)

Os nad yw hwn yn berthnasol, ewch i Gwestiwn 6

Unigolyn arall 1 Unigolyn arall 2 Unigolyn arall 3 
Cyfenw

Enw cyntaf

Teitl (Mr, Mrs, Miss ac ati)

Dyddiad geni / / / / / /

Na Ewch i gwestiwn 7

Ydw/Ydi Llenwch yr adran hon

Eiddo 1 Eiddo 2

£ £

Nac oes Oes Nac oes Oes

6. Eiddo/Tir

Ydych chi neu eich partner 
yn berchen ar eiddo neu dir?
(gan gynnwys yr eiddo rydych 
yn byw ynddo)?

Rhowch y cyfeiriad

Cod post Cod post

Tua faint yw gwerth yr eiddo 
neu dir?

A yw’r eiddo yn: Perchnogaeth Perchnogaeth Perchnogaeth Perchnogaeth
unigol ar y cyd unigol ar y cyd

Os mai’r ateb yw “perchnogaeth Tenantiaid cydradd Tenantiaid cydradd
ar y cyd” a ydych chi’n:

Tenantiaid ar y cyd Tenantiaid ar y cyd

A oes gennych chi fudd 
am oes yn yr eiddo?
h.y. eiddo wedi'i gadw mewn 
ymddiriedolaeth/tenantiaeth oes

Pwy sy’n byw
yn yr eiddo?

Beth yw eu perthynas gyda chi?

Beth yw eu dyddiad geni?

A ydych chi neu eich partner
yn derbyn unrhyw rent mewn
perthynas â’r eiddo/tir?
Os mai 'ydw/ydi' yw'r ateb, nodwch 
swm y rhent rydych yn ei dderbyn 
bob mis

£ £

Na Ydw/Ydi Na Ydw/Ydi
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6. Eiddo/Tir (parhad)

Os oes morgais ar yr
eiddo, pwy yw’r 
benthyciwr?

Nodwch swm y 
morgais sy’n weddill? £ £

Darparwch brawf o’r morgais sy’n weddill a’r taliadau os ydyw’n gymwys

Naddo Do

Mis Blwyddyn Gwerth  £

Na Ydw/Ydi

Naddo Do Cyfanswm

£

£

Naddo Do Cyfanswm £

Nac ydw Ydw
Amcangyfrif 
o'r cyfanswm

Amcangyfrif 
o'r cyfanswm

£

Nac ydw Ydw £

A ydych chi neu eich partner wedi bod yn berchen ar eiddo’n flaenorol 
sydd wedi’i werthu, ei drosglwyddo neu wedi'i roi i rywun arall yn ystod y 
3 blynedd ddiwethaf?

Os mai ‘do’ yw’r ateb, 
rhowch gyfeiriad yr eiddo/tir. 

Cod post

Beth oedd mis a blwyddyn 
y gwerthiant, a’r gwerth?

A ydych chi neu eich partner yn 
berchen ar eiddo/tir dramor?
Os atebwch 'Ydw/Ydi', tua 
faint yw ei werth?

Cyfeiriad

Cod post

A ydych wedi rhoi eiddo, asedau 
neu adnoddau ariannol i rywun 
arall, neu wedi cael gwared 
arnynt yn ystod y 3 blynedd ddiwethaf?

A yw eich priod/partner/
partner sifil wedi rhoi eiddo, asedau  
neu adnoddau ariannol i rywun arall, 
neu wedi cael gwared arnynt 
yn ystod y 3 blynedd ddiwethaf?

A ydych yn disgwyl derbyn 
unrhyw eiddo, asedau neu 
adnoddau ariannol yn y 12 mis nesaf?

A yw eich priod/partner/
partner sifil yn disgwyl derbyn
unrhyw eiddo, asedau neu adnoddau
ariannol yn y 12 mis nesaf?

7.  Asedau/Adnoddau Ariannol
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8. Cynilion a buddsoddiad

Oes gennych chi neu eich partner 
unrhyw gyfalaf, (gan gynnwys 
cyfrifon banc) gynilion neu
fuddsoddiadau yn y DU neu
dramor?
Mae hyn yn cynnwys arian parod, 
cyfrifon cyfredol a chyfrifon cynilion 
gyda banc neu gymdeithas adeiladu,
cyfrifon swyddfa bost, Bondiau 
Premiwm, Tystysgrifau Cynilion 
Cenedlaethol, a stociau a 
chyfranddaliadau.

Oes gennych chi neu eich  
partner unrhyw gyfrifon banc?

Oes gennych chi neu eich partner 
unrhyw gyfrifon
cymdeithas adeiladu

Nac oes Ewch i ran 9 

Oes Atebweh bob cwestiwn yn y rhan hon. Rhaid i ni weld
prawf o'ch holl gynilion a buddsoddiadau fel eich
lIyfrau banc, cymdeithas adeiladu neu swyddfa'r post,
neu dystysgrifau ar gyfer Bondiau Premiwm,
Tystysgrifau Cynilion Gwladol, ISAs, stociau a
chyfranddaliadau ac unedau ymddiriedolaeth. Mae
angen i ni weld prawf o unrhyw log neu daliadau
rydych yn eu derbyn ar gyfer buddsoddiadau a chynilion.
Rhaid i'r prawf a anfonwch ddangos manylion am o
leiaf 6 mis er ein bod yn cadw'r hawl i ofyn am ragor o
wybodaeth os oes angen.

Nac oes

Oes Dywedwch wrthym am eich holl gyfrifon banc, hyd yn oed
rhai gwag neu'r rhai sydd wedi mynd i orddrafft. Os oes
mwy na dau gyfrif banc, dywedwch wrthym am y rhai
eraill ar ddarn papur ar wahân a'i anfon gyda'r ffurflen hon.

Os ydych chi’n anfon darn papur ar wahân, ticiwch y bocs hwn

Enw'r banc Rhif cyfrif

Yn enw pwy mae'r cyfrif? Faint sydd yn y cyfrif?

Enw'r banc Rhif cyfrif

Yn enw pwy mae'r cyfrif? Faint sydd yn y cyfrif?

Nac oes

Oes Dywedwch wrthym am y cyfrifon cymdeithas adeiladu,
hyd yn oed os nad ydych yn eu defnyddio'n rheolaidd. Os
oes mwy na dau gyfrif cymdeithas adeiladu, dywedwch
wrthym am y rhai eraill ar ddarn papur ar wahân a'i anfon
gyda'r ffurflen hon. 

Os ydych chi’n anfon darn papur ar wahân, ticiwch y bocs hwn

Enw'r gymdeithas adeiladu Rhif cyfrif

Yn enw pwy mae'r cyfrif? Faint sydd yn y cyfrif?

Enw'r gymdeithas adeiladu Rhif cyfrif

Yn enw pwy mae'r cyfrif? Faint sydd yn y cyfrif?

£

£

£

£



8. Cynilion a buddsoddiadau – parhad 

Oes gennych chi neu eich partner
unrhyw gyfrifon swyddfa bost?
Mae hyn yn cynnwys cyfrifon 
cynilion a chyfrifon Girobank

Oes gennych chi neu eich partner
unrhyw Fondiau Premiwm?

Oes gennych chi neu eich partner
unrhyw Dystysgrifau Cynilion 
Cenedlaethol?

Oes gennych chi neu eich partner
unrhyw stociau, cyfranddaliadau, 
bondiau neu ymddiriedolaethau 
uned?

Oes gennych chi neu eich partner
unrhyw gyfalaf, cynilion neu
fuddsoddiadau eraill?
Er enghraifft, arian parod, TESSAs,
ISAs, TOISAs, iawndal, neu unrhyw 
arian arall nad ydych wedi sôn 
wrthym ar y daflen hon.

Nac oes

Oes Dywedwch wrthym am gyfrifon swyddfa bost. Os oes
gennych fwy na dau gyfrif swyddfa bost, dywedwch
wrthym am y rhai eraill ar ddarn papur ar wahân a'i
anfon gyda'r ffurflen hon.

Os ydych chi’n anfon darn papur ar wahân, ticiwch y bocs hwn

Enw'r banc Rhif cyfrif

Yn enw pwy mae'r cyfrif? Faint sydd yn y cyfrif?

£
Enw'r banc Rhif cyfrif

Yn enw pwy mae'r cyfrif? Faint sydd yn y cyfrif?

Nac oes

Oes Beth yw'r gwerth?

£

£

£

Nac oes

Oes Rhif cyhoeddi Gwerth Faint?

£

Rhif cyhoeddi Gwerth Faint?

£

Nac oes

Oes Enw cwmni Faint?

Enw cwmni Faint?

Os oes gennych chi fwy na dwy Dystysgrif Cynilion Cenedlaethol,
stociau, cyfranddaliadau, bondiau neu ymddiriedolaethau uned,
dywedwch wrthym amdanynt ar daflen ar wahân.

Nac oes

Oes Dywedwch wrthym am hyn

10
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Nac ydw/ydi       Ewch i ran 10

Ydw/ydi Dywedwch
wrthym am y
budd-daliadau
isod. Dywedwch
wrthym gyfradd
lawn y budd-
daliadau cyn
unrhyw ddidyni-
adau.

Os ydych chi’n anfon
darn papur ar wahân,
ticiwch y bocs hwn

Chi Eich partner

9. Yngl ^yn â budd-daliadau

Ydych chi neu’ch partner yn cael unrhyw fudd-daliadau neu’n aros 
i glywed am fudd-daliadau rydych wedi gwneud cais amdanynt? 

Darllenwch y rhestr o fudd-daliadau isod a dywedwch am 
unrhyw rai rydych chi neu'ch partner yn eu cael rŵan neu wedi'u hawlio.
• Lwfans Profedigaeth
• Budd-dal Plant
• Credyd Treth Plant
• Tâl Mabwysiadu
• Credyd Pensiwn (gan gynnwys Credyd Arbedion)
• Lwfans Maethu
• Lwfans Gwarcheidwaeth
• Budd-dal Analluogrwydd
• Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol
• Budd-dal Marwolaeth Diwydiannol
• Lwfans Gofal Analluedd neu Lwfans Gofalwr
• Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Gyfraniadau
• Lwfans Mamolaeth
• Pensiwn Ymddeoliad
• Lwfans Anabledd Difrifol
• Budd-dal Anabledd Rhyfel, Pensiwn Rhyfel neu Bensiwn Gweddw Rhyfel
• Budd-dal Gwraig Weddw neu ŵr Gweddw
• Credyd Treth Gwaith
• Tâl Salwch Statudol
• Tâl Mamolaeth Statudol neu Dâl Tadolaeth Statudol
• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
• Lwfans Byw i'r Anabl/Taliad Annibyniaeth Bersonal
• Lwfans Gweini
• Credyd Cymhwysol 

Os ydych yn cael neu wedi hawlio unrhyw fudd-dal nad ydyw 
wedi'i restru, rhowch wybodaeth amdano ar ddarn papur ar wahân, a'i anfon gyda'r ffurflen hon.

Enw’r budd-dal neu
bensiwn

Ydych chi’n:

aros i glywed am hyn?

cael hwn rŵan? Faint?   £ Faint?  £

Pa mor aml? Pa mor aml? 
Bob Bob

Enw’r budd-dal neu
bensiwn

Ydych chi’n:
aros i glywed am hyn?

cael hwn rŵan? Faint?     £ Faint?  £

Pa mor aml? Pa mor aml? 

Bob Bob
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Chi Eich partner

• grant neu fenthyciad myfyriwr
• taliadau arian parod
• Hefyd, dywedwch wrthym am unrhyw arian 

rydych yn ei gael gan bobl sy'n byw yn eich 
tŷ fel lletywyr neu isdenantiaid. (Nid oes 
angen i chi ddweud wrthym am daliadau o'r 
Gronfa Byw'n Annibynnol, Ymddiriedolaeth 
Eileen neu Ymddiriedolaeth MacFarlane)

Eileen Trust or the MacFarlane Trust)

Nac oes Ewch i ran 11

Oes Atebwch y 
cwestiynau ar y 
dudalen hon

9. Yngl ^yn â budd-daliadau – parhad

Enw’r budd-dal neu
bensiwn

Ydych chi’n:
aros i glywed am hyn?

cael hwn rŵan? Faint?  £ Faint?  £

Pa mor aml? Pa mor aml? 
Bob Bob

10. Incwm arall

Oes gennych chi neu’ch partner, neu unrhyw blentyn rydych yn 
gwneud cais ar eu cyfer, unrhyw arian sy’n dod i mewn (neu’n  
disgwyl am arian i ddod i mewn) nad ydych wedi dweud wrthym 
eisoes ar y ffurflen hon?

Mae hyn yn cynnwys:
• pensiynau galwedigaethol
• cynhaliaeth neu gymhorthdal plant ar eich

cyfer chi, eich partner, neu unrhyw un o'r 
plant rydych wedi sôn amdanynt ar y ffurflen hon

• arian o gronfa ymddiriedolaeth
• lwfansau hyfforddi

Arian arall  1

Ar gyfer beth mae’r arian?

Pwy sy’n ei gael?

Faint maen nhw’n ei gael? £

Pa mor aml? Bob

Pryd wnaethant ddechrau Pryd mae’r incwm yn 
cael yr incwm hwn? debygol o godi? 

Os daw’r incwm o 
bensiwn galwedigaethol,
rhowch gyfeiriad y 
darparwr pensiwn

Arian arall  2

Ar gyfer beth mae’r arian?

Pwy sy’n ei gael?

Faint maen nhw’n ei gael? £

Pa mor aml? Bob

Pryd wnaethant ddechrau Pryd mae’r incwm yn 
cael yr incwm hwn? debygol o godi? 
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10. Incwm arall – parhad

Arian arall  2

Ar gyfer beth mae’r arian?

Pwy sy’n ei gael?

Faint maen nhw’n ei gael? £

Pa mor aml? Bob

Pryd wnaethant ddechrau Pryd mae’r incwm yn 
cael yr incwm hwn? debygol o godi? 

A ydyw’n fwriad gennych i roi hanner eich
pensiwn preifat neu alwedigaethol i’ch partner?

Os mai dyma yw eich bwriad, gall hyn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau eraill y gallant eu hawlio.
Am fwy o gyngor, ffoniwch yr Uned Asesiad Ariannol ar 01492 574122

Nac ydi

Ydi
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11. Arian a delir

Rhowch y swm rydych yn ei dalu a Chi Nodwch bob  Eich Nodwch At  
pha mor aml (er enghraifft, bob wythnos, bob Partner bob, ddefnydd
wythnos, bob mis neu bob pedair 4 wythnos wythnos bob y swyddfa
wythnos). neu bob 4 wythnos

mis calendr neu bob
mis calendr

Taliadau cynhaliaeth i gynbartner 
ar gyfer plant dibynnol
(Gweler Nodyn 1 isod)

Taliadau Llinell Ofal rydych yn eu 
gwneud i Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy
(Gweler Nodyn 2 isod)

Cyfraniad rhiant tuag at grant 
cynnal myfyrwyr
(Gweler Nodyn 3 isod)

Morgais (gan dynnu unrhyw swm 
a gynhwysir yn y Cymhorthdal 
Incwm)
(Gweler Nodyn 4 isod)

Rhent (Tynnwch unrhyw Fudd-dal 
Tai rydych yn ei dderbyn)

Treth y Cyngor (Tynnwch unrhyw 
Fudd-dal Treth y Cyngor rydych yn 
ei dderbyn)
Cynllun pensiwn personol
(Gweler Nodyn 5 isod)
Costau gofal preifat 
(nad ydyw’n cynnwys glanhau)
(Gweler Nodyn 6 isod)

Treuliau eraill, er enghraifft, deiet 
arbennig (rhowch fanylion)
(Gweler Nodyn 7 isod)

Nodiadau Cymorth

1 Darparwch orchymyn llys / copi o’r cytundeb ac amgáu’r pum derbynneb ddiwethaf fel prawf 
eich bod wedi talu
2 Rhowch gyfeirnod
3 Rhowch brawf, er enghraifft, cyfamod neu ddatganiad ysgrifenedig
4 Rhowch gost unrhyw bolisi gwaddol
5 Rhowch dystiolaeth
6 Rhowch fanylion am bwy rydych yn ei dalu ac am beth rydych yn ei dalu
7 Dangoswch unrhyw gyfraniad at gostau pecyn gofal (nid yn cynnwys glanhau) 



12. Datganiad

Dylai'r unigolyn sy'n derbyn y gwasanaeth lofnodi'r ffurflen hon os oes modd. Os na allwch lofnodi'r ffur-
flen hon oherwydd eich bod â salwch corfforol neu feddyliol, dylech gael eich cynrychiolydd ari-
annol i'w llofnodi (gweler yr adran Canllawiau ar gyfer Cwblhau).

Rwy'n cadarnhau, hyd y gwn i, fy mod wedi deall y canlynol.

• Rwy'n deall os byddaf yn mynd i gartref preswyl neu gartref nyrsio, efallai y byddwch yn gosod 
pridiant cyfreithiol yn erbyn fy eiddo 12 wythnos ar ôl i fy arhosiad ddod yn barhaol. Bydd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy yn canslo hyn os byddaf yn gadael y cartref preswyl neu gartref nyrsio o 
fewn 52 wythnos (nid yw hyn yn berthnasol os yw eich gŵr, gwraig, partner sifil, neu berthnasau 
penodol eraill yn parhau i fyw yn yr eiddo.)

• Rwy'n cydnabod eich bod wedi rhoi cyfle i mi gael cyngor cyfreithiol annibynnol cyn i mi 
lofnodi'r cytundeb hwn.

• Gallwch ddefnyddio unrhyw wybodaeth rwyf wedi ei darparu mewn cysylltiad efo hyn ac unrhyw 
hawliad arall am fudd-daliadau nawdd cymdeithasol rwyf wedi eu gwneud neu y gallaf eu gwneud 
yn y dyfodol. Gallwch roi rywfaint o wybodaeth i sefydliadau eraill, fel adrannau o’r llywodraeth, 
awdurdodau lleol a chwmnïau sector preifat fel banciau a sefydliadau fenthyca arian i mi, os bydd y 
gyfraith yn caniatáu hynny.

Yr wyf yn deall na ddylwn gael gwared ar unrhyw eiddo neu asedau neu adnoddau ariannol ar gyfer
lleihau fy ngallu i dalu am y gwasanaeth gofal cymdeithasol rwy'n ei dderbyn. Os byddaf yn gwneud
hynny, efallai y byddant yn cael eu trin fel asedau rwyf dal yn berchen arnynt.

Rwy'n cadarnhau, cyn belled ag yr wyf yn ymwybodol, bod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen gais
Asesiad Ariannol hon yn gywir ac yn gyflawn.

Eich llofnod Dyddiad
neu farc

Os yw unrhyw ran o'r ffurflen hon wedi cael ei llenwi gan rywun heblaw'r unigolyn sy'n gwneud y cais
Dywedwch wrthym pam eich bod yn llenwi'r ffurflen hon ar ran yr unigolyn sy'n gwneud y cais

As far as possible, I have confirmed with the person claiming that the answers I have written on this
form are correct.

Enw'r person sydd wedi
llenwi'r ffurflen

Llofnod yr unigolyn

Perthynas i'r unigolyn sy'n gwneud y cais

Dyddiad
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13. Cyfleoedd cyfartal – ffurflen fonitro

Mae’r cwestiynau yn yr adran hon yn ein helpu i ddadansoddi, monitro a gwella ein gwasanaethau.

Rydym yn cadw’r holl wybodaeth hon mewn cronfa ddata gyfrinachol.

Does dim rhaid i chi lenwi’r dudalen hon o’r ffurflen.

Amdanoch chi

Ydych chi’n: ddyn? ddynes?

Sut fyddech chi’n disgrifio eich tarddiad ethnig?

Gwyn Cymysg

Prydeinig Gwyn a Du Caribïaidd

Gwyddelig Gwyn a Du Affricanaidd

Cymreig Gwyn ac Asiaidd

Unrhyw gefndir Gwyn arall      Rhowch fanylion Unrhyw gefndir Cymysg arall       Rhowch fanylion 

Asiaidd neu Asiaidd Brydeinig Du neu Du Prydeinig Tsieineaidd neu grŵp ethnig arall

Indiaidd Caribïaidd Tsieineaidd

Pacistanaidd Affricanaidd Unrhyw grŵp ethnig arall
(Rhowch fanylion)

Bangldeshaidd Unrhyw gefndir du arall
(Rhowch fanylion)

Unrhyw gefndir  
Asiaidd arall
(Rhowch fanylion)

Faint oed ydych chi?

16 tan 24       25 tan 34       35 tan 44       45 tan 54       55 tan 64       65 neu drosodd

Oes gennych chi salwch hirdymor, problem
iechyd neu anabledd sy’n effeithio ar eich
gweithgareddau o ddydd i ddydd?

Diolch am lenwi’r ffurflen hon.
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Oes

Nac oes


