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I’n defnydd ni yn unig

Rhif Cyfeirnod:

Dyddiad 
cyhoeddi

Y Rheswm

Rhan 1  Eich manylion

Rhan 2   Gwybodaeth newydd
Cadarnhau'r dyddiad pan ddigwyddodd
y newid i’ch amgylchiadau
Rhowch ddyddiad y newid mewn amgylchiadau

BUDD-DAL TAI, GOSTYNGIAD TRETH Y CYNGOR, PRYDAU YSGOL AM
DDIM A GRANT GWISG YSGOL UWCHRADD – FFURFLEN NEWID INCWM

BODLONDEB
CONWY

LL32 8DU

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich hawliad, ffoniwch y Swyddfa Budd-dal Tai a Gostyngiad
Treth y Cyngor, neu galwch i mewn i’n is-swyddfeydd lleol a restrir ar dudalen 12 i gael cyngor.

Gwasanaeth Cwsmer Budd-daliadau: 01492 576491    BT Text Relay: 18001 01492 576491      
Neu anfonwch e-bost i ymholiadau.budd.tai@conwy.gov.uk

a drwy'r post i'r Gwasanaeth Asesu Refeniw a Budd-daliadau, CBSC, Bodlondeb, Conwy LL32 8DU
Mae’n bosibl y byddwn yn recordio eich galwad i bwrpasau hyfforddi a monitro.

Os ydych chi angen copi Saesneg, Braille neu brint mawr o'r ffurflen hon cysylltwch â’r swyddfa hon.
Mae gennym hefyd fynediad i’r Big Word sy’n wasanaeth cyfieithu dros y ffôn 24 awr.

1

Enw llawn (gan gynnwys teitl)  

Cyfeiriad presennol (gan gynnwys rhif ystafell / fflat)

*Cyfeirif 
Budd-dal Tai:

/ /

Llythrennau Rhifau Llythyren
Rhif Yswiriant
Gwladol

Dyddiad Geni 

Rhif Ffôn Ty^

Rhif Ffôn Symudol

E-bost

Trwy ddewis e-bost fel dull a ffefrir efallai y bydd unrhyw
geisiadau am wybodaeth yn cael eu hanfon i’r cyfeiriad e-bost
a ddarparwyd, a gellir ei ddefnyddio i gysylltu â chi yn y
dyfodol. Os bydd unrhyw fanylion yn newid, mae’n rhaid i chi
roi gwybod i’n swyddfa ni ar unwaith. 

Dull cyswllt a ffefrir

Ffôn T ^y Ffôn Symudol e-bost

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL
BODLONDEB, CONWY LL32 8DU

 



Tud 2

Rhan 3  Manylion am weithio i gyflogwr

A ydych chi neu eich partner yn
gweithio i gyflogwr?
Mae hyn yn cynnwys derbyn Tâl
Salwch Statudol, Tâl Tadolaeth
Statudol, Tâl Mamolaeth Statudol
a Lwfans Cynghorydd?

Nac Ydw / Nac Ydi Ewch i Ran 4.

Ydw / Ydi Atebwch y cwestiynau ar y dudalen hon.  Os ydych yn 
gweithio i fwy nag un cyflogwr, dywedwch wrthym am yr 

holl gyflogwyr ar ddalen o bapur ar wahân a’i hanfon efo’r ffurflen
hon. 

Os ydych yn anfon dalen o bapur ar wahân, ticiwch y bocs hwn.

Chi Eich partner

Cod post Cod post

Pa fath o waith ydych chi’n ei
wneud?

Beth ydi enw a chyfeiriad eich
cyflogwr?

Pryd wnaethoch chi ddechrau yn
y swydd hon?

Beth yw eich rhif cyflog, rhif
gweithiwr neu rif staff?

A ydych yn cael eich cyflogi am
gyfnod cyfyngedig o amser?

Pa mor aml ydych chi’n cael eich
talu?

Faint ydych chi’n cael eich talu
cyn tynnu treth ac Yswiriant
Gwladol ohono?

Sut ydych chi’n cael eich talu? 
Er enghraifft mewn arian parod,
efo siec neu’n syth i gyfrif mewn
banc neu gymdeithas adeiladu.

Pryd oedd eich codiad cyflog
diwethaf?

Pryd fydd eich codiad cyflog
nesaf?

Sawl awr yr wythnos ydych chi’n
gweithio fel arfer?

Rhowch fanylion unrhyw
oramser, bonws neu gomisiwn
rheolaidd.

A ydych yn cael Tâl Salwch
Statudol (SMP) neu Dâl
Mamolaeth Statudol (SMP), Tâl
Tadolaeth Statudol (SSP) gan eich
cyflogwr ar hyn o bryd?

Nac 
ydw
Ydw Pryd fyddwch chi’n gorffen?

Nac 
ydi
Ydi Pryd fyddant yn gorffen?

Nac 
ydw
Ydw

Nac 
ydi
Ydi

Bob  

£

Bob  

£



Tud 3

Rhan 3  Manylion am weithio i gyflogwr – parhad

Rhan 4  Manylion unrhyw waith arall

A ydych yn cael unrhyw dâl
arall yn ychwanegol i SSP,
SMP ac SPP?

Ydych chi'n talu at unrhyw
gynllun pensiwn preifat neu
gwmni?

Chi Eich partner

Nac ydw

Ydw

Nac Ydi

Ydi

Nac ydw

Ydw Faint?

Nac Ydi

Ydi Faint?

Ewch i Ran 5.

Atebwch y cwestiynau 
ar y dudalen hon.

Nac ydw

Ydw Faint ydych yn ei gael 
cyn tynnu unrhyw beth 
ohono?

Nac ydi

Ydi Faint mae'n ei gael cyn 
tynnu unrhyw beth ohono?

£

Pa mor aml?

Bob 

£

Pa mor aml?

Bob 

Rhaid i ni weld tystiolaeth o’ch enillion cyn gallwn benderfynu faint o fudd-dal rydych i’w gael.  Darllenwch
y rhestr ar dudalen 13 i weld beth gewch ei ddefnyddio fel tystiolaeth.

A ydych chi neu eich partner
yn gwneud unrhyw waith arall? 
Gallai hyn fod yn waith
gwirfoddol neu unrhyw waith
arall, hyd yn oed os nad ydych
yn cael cyflog amdano. Chi Eich partner

Pa waith arall ydych chi’n ei
wneud?

Beth yw enw a chyfeiriad yr un
ydych yn gweithio iddo/iddi?

Pryd wnaethoch chi ddechrau
ar y gwaith hwn?
Sawl awr yr wythnos ydych
chi’n eu gweithio fel arfer?

A ydych yn cael eich talu?
Os mai dim ond costau rydych
yn eu cael, ticiwch ”Ydw” a
rhowch fanylion

Cod post Cod post

£

Pa mor aml?

Bob  

£

Pa mor aml?

Bob  

Rhaid i ni weld tystiolaeth o’ch enillion cyn gallwn benderfynu faint o fudd-dal y cewch chi.  Darllenwch y
rhestr ar dudalen 13 i weld beth gewch ei ddefnyddio fel tystiolaeth.

Nac ydw/
Nac ydi

Ydw/Ydi



Tud 4

Rhan 5  Manylion busnes neu fod yn hunangyflogedig

A ydych chi neu eich partner
yn hunangyflogedig?

Nac Ydw / Nac Ydi Ewch i Ran 6

Ydw / Ydi Atebwch y cwestiynau ar y dudalen hon.  
Rhaid i chi anfon eich cyfrifon masnachu am y flwyddyn ariannol ddiwethaf 
i ni. Os mai dim ond yn ddiweddar rydych wedi dechrau’r  busnes ac nad oes 
gennych set gyfan o gyfrifon blwyddyn, byddwn angen gweld rhyw dystiolaeth
arall o’ch incwm.  Byddwn yn ysgrifennu atoch am hyn.

Chi Eich partner

Cod post Cod post

Cod post Cod post

Pa fath o waith ydych chi’n ei
wneud?

Pryd wnaeth y busnes
ddechrau?

Beth yw cyfeiriad y busnes?

A oes unrhyw bartneriaid eraill
yn y busnes?

Sawl awr yr wythnos ydych
chi'n gweithio fel arfer?

A ydych yn cael Lwfans
Dechrau Busnes?

A ydych yn talu mewn i 
gynllun pensiwn preifat?

Ydych chi’n defnyddio eich
cartref ar gyfer busnes?

Ydych chi neu eich partner yn 
gyfarwyddwr cwmni?

Nac oes

Oes Dywedwch eu henw a’u 
cyfeiriad wrthym.

Nac ydw

Ydw Faint?

Nac ydi

Ydi Faint?

Nac oes

Oes Dywedwch eu henw a’u 
cyfeiriad wrthym.

Nac Ydw / Nac Ydi 

Ydw / Ydi Byddwn yn ysgrifennu atoch i gael mwy o wybodaeth

Nac ydw

Ydw Faint?

Nac ydi

Ydi Faint?

Nac ydw

Ydw

Nac ydi

Ydi

£ £

Bob Bob  

£ £

Bob  Bob 

Pa mor aml? Pa mor aml?

Pa mor aml? Pa mor aml?

Rhaid i ni weld tystiolaeth o’ch enillion cyn y gallwn benderfynu faint o fudd-dal gewch chi.  Darllenwch
y rhestr ar dudalen 13 i weld beth gewch ei ddefnyddio fel tystiolaeth.



Tud 5

Rhan 6  Amdanoch chi a’ch partner

Rhan 7  Arian rydych chi’n ei wario (gwariant)

Chi Eich partner

Ydych chi neu eich partner
yn fyfyriwr?

A ydych chi neu eich partner yn
cael Lwfans Gweini?

A oes unrhyw un yn cael Lwfans
Gofalwr am ofalu amdanoch chi
neu eich partner?

Oes gennych chi neu eich
partner hawl i Lwfans Gofalwr
ond nad ydych yn derbyn taliad
gan eich bod yn derbyn
budd-daliadau eraill?

A ydych chi neu eich partner yn
cael Lwfans Byw i’r Anabl,
Taliad Byw yn Annibynnol neu
Daliad Annibyniaeth y
Lluoedd Arfog? Ticiwch ‘Ydw’
hyd yn oed os oes gennych chi
neu eich partner gerbyd dan y
cynllun symudedd?

Beth yw eich cenedligrwydd?

Sawl blwyddyn mae’r cwrs yn para?

Nac ydw 

Ydw 
Ydych chi’n astudio’n llawn
amser neu ran amser?
Llawn amser Rhan-amser

Nac ydi 

Ydi 
A ydynt yn astudio'n llawn
amser neu ran amser?
Llawn amser Rhan-amser

Nac Ydw
Ydw

Nac Ydi 
Ydi

Nac Oes 
Oes

Nac Oes 
Oes

Nac Oes 
Oes

Nac Oes 
Oes

Nac ydw 

Ydw 

Nac ydi 

Ydi 

Nac Ydw Ydw 

Ym mha flwyddyn ydych 
chi/eich partner?

Beth yw dyddiadau dechrau
a gorffen y cwrs eleni?

Ydych chi neu eich partner yn 
derbyn benthyciad a/neu grant
Os ‘Ydych’, yna bydd angen i
ni weld prawf o hyn

Dim ond y tri math canlynol o wariant rydym yn eu hystyried wrth asesu eich hawl i fudd-dal.

Ydych chi neu eich partner yn 
helpu cefnogi mab neu ferch 
sydd dan 25 oed ac yn y brifysgol neu’r coleg?
Os ‘Ydych’, anfonwch brawf o’r cwrs, dyddiadau’r tymor a faint o arian rydych yn ei roi.
Anfonwch ffurflen asesu benthyciad atom.

Ydych chi neu eich partner yn 
talu unrhyw arian i gynllun 
pensiwn personol, ond nid drwy eich cyflogwr?
Os ‘Ydych’, anfonwch y polisi neu ddogfen y cynllun atom.

Os nad Prydeinig yw eich cenedligr-
wydd pa ddyddiad ddaethoch chi i’r
DU ddiwethaf? Y DU yw Lloegr,
Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.

Dechrau GorffenDechrau Gorffen

Eich partnerChi

Nac Ydi Ydi 

Nac Ydw Ydw Nac Ydi Ydi 

Nac Ydw

Ydw Faint?

Gofal/Byw £

Symudedd £

Nac Ydi

Ydi Faint?

Gofal/Byw £

Symudedd £



Tud 6

Rhan 7  Arian rydych chi’n ei wario (gwariant) - parhad

Rhan 8  Manylion am fudd-daliadau a phensiynau
A ydych chi neu eich partner yn cael unrhyw fudd-daliadau
neu’n aros i glywed am fudd-daliadau rydych wedi eu hawlio?
Darllenwch y rhestr o fudd-daliadau isod  a dywedwch
wrthym am unrhyw rai rydych chi neu eich partner yn 
eu cael rŵan neu wedi eu hawlio.
• Tâl Mabwysiadu
• Lwfans Profedigaeth
• Lwfans Gofalwr
• Budd-dal Plant
• Credyd Treth Plant
• Lwfans Ceisio Gwaith 

yn seiliedig ar incwm
• Lwfans Cymhorthdal Gwaith 

(ar sail cyfraniadau)
• Lwfans Maethu
• Lwfans Gwarcheidwad
• Budd-dal Analluedd
• Budd-dal Marwolaeth Diwydiannol

Os ydych yn cael neu wedi hawlio unrhyw fudd-dal nad yw wedi ei restru, dywedwch wrthym isod. 

Nac ydw/ 
Nac ydi 

Ydw/
Ydi 

Ewch i Ran 9

Dywedwch wrthym am y
budd-daliadau isod.
Dywedwch wrthym am
gyfradd lawn y budd-
daliadau cyn i unrhyw beth
gael ei dynnu. 

Chi Eich partner
Enw’r budd-dal neu bensiwn

Yn aros i glywed

Yn ei dderbyn yn awr

Enw’r budd-dal neu bensiwn

Yn aros i glywed

Yn ei dderbyn yn awr

Faint? Faint?

£

Pa mor aml?

Bob 

£

Pa mor aml?

Bob  

Faint? Faint?

£

Pa mor aml?

Bob  

£

Pa mor aml?

Bob  

Enw’r plentyn
Swm wythnosol 
i’w dalu

£

£

£

£

Enw, cyfeiriad a rhif cofrestru’r gwarchodwr plant neu’r cynllun

• Budd-dal Anabledd Anafiadau 
Diwydiannol

• Lwfans Mamolaeth
• Credyd Pensiwn (yn cynnwys 

Credyd Cynilion)
• Lwfans Anabledd Difrifol
• Pensiwn Ymddeol y Wladwriaeth
• Credyd Cynhwysol
• Budd-dal Anabledd Rhyfel, Pensiwn 

Rhyfel neu Bensiwn Gweddw Rhyfel
• Budd-daliadau Gweddw neu Lwfans 

Rhiant Gweddw
• Credyd Treth i rai sy’n gweithio

Ydych chi neu eich partner yn 
talu gwarchodwr plant 
cofrestredig, meithrinfa neu 
glwb ar ôl ysgol i edrych ar ôl unrhyw blant dan 15 (dan 16 os ydynt yn anabl)?
Os ydych yn talu am ofal plant, anfonwch dystiolaeth o'r taliadau a wnaed a rhif cofrestru'r gwarchodwr plant
neu'r cynllun, a llenwi'r bocsys isod

'Os ydych yn talu am ofal plant, anfonwch dystiolaeth o'r taliadau a wnaed a rhif cofrestru'r gwarchodwr
plant neu'r cynllun, a llenwi'r bocsys isod'

Nac Ydw Ydw Nac Ydi Ydi 



Tud 7

Rhan 8  Manylion am fudd-daliadau a phensiynau - parhad 

Rhan 9  Manylion arian arall sy'n dod i mewn

Faint? Faint?

£

Pa mor aml?

Bob  

£

Pa mor aml?

Bob  

£

Bob  

Enw’r budd-dal neu bensiwn

Yn aros i glywed

Yn ei dderbyn yn awr

Chi Eich partner

A oes gennych chi neu eich partner, neu unrhyw blant rydych yn hawlio
ar eu cyfer, unrhyw arian yn dod i mewn (neu a ydych yn disgwyl y
bydd unrhyw arian yn dod i mewn) nad  ydych wedi dweud wrthym
amdano yn barod ar y ffurflen hon?
Mae hyn yn cynnwys pensiynau o’ch gwaith, arian cynhaliaeth plentyn neu
arian cynnal plentyn i chi, eich partner neu unrhyw un o’r plant rydych
wedi dweud wrthym amdanynt ar y ffurflen hon; arian oddi wrth gronfa
ymddiriedolaeth; Cynllun Incwm y Cartref, taliadau morgais, polisïau 
diogelu taliadau benthyciadau a chardiau credyd; lwfansau hyfforddiant,
grant neu fenthyciad myfyriwr unrhyw daliadau arian parod. Hefyd 
dywedwch wrthym am unrhyw arian rydych yn ei gael oddi wrth bobl sy’n
byw yn eich tŷ chi, yn lletya yno neu yn is-denantiaid neu o unrhyw eiddo
arall. Nid oes angen i chi ddweud wrthym am daliadau oddi wrth y Gronfa
Byw yn Annibynnol, yr Eileen Trust na’r MacFarlane Trust.

Nac oes Ewch i Ran 10.

Oes Atebwch y cwestiynau 
ar y dudalen hon.

Arian arall 1

Ar gyfer beth mae’r arian?

Pwy fydd yn ei gael?

Faint fyddant yn ei gael?

Pa mor aml?

Pryd wnaethant ddechrau cael
yr incwm hwn?

Pryd mae’r incwm yn 
debygol o godi?

£

Bob  

Arian arall 2

Ar gyfer beth mae’r arian?

Pwy fydd yn ei gael?

Faint maent yn ei gael?

Pa mor aml?

Pryd wnaethant ddechrau cael
yr incwm hwn?

Pryd mae’r incwm yn 
debygol o godi?



Tud 8

£

Bob 

£

Arian arall 3

Ar gyfer beth mae’r arian?

Pwy fydd yn ei gael?

Faint fyddant yn ei gael?

Pa mor aml?

Pryd wnaethant ddechrau cael
yr incwm hwn?

Pryd mae’r incwm yn 
debygol o godi?

Rhan 9  Manylion arian arall sy'n dod i mewn - parhad

A oes gan unrhyw un ddyled o
arian i chi, eich partner, neu
unrhyw blant rydych yn hawlio
ar eu cyfer?

A ydych yn disgwyl cael unrhyw
arian yn ystod y 12 mis nesaf?
Er enghraifft, tâl diswyddo neu
daliad yn lle taliad rhybudd neu
dâl gwyliau

Nac oes

Oes Am beth?

Faint?

Nac ydw

Ydw Am beth?

Ydych chi neu eich partner wedi
gohirio derbyn unrhyw arian?
Er enghraifft, pensiwn preifat,
blwydd-dal, pensiwn galwedi-
gaethol.

Naddo

Do Beth ydi o?

Nac oes Ewch i  Ran 10a.

Oes Atebwch yr holl gwestiynau yn y rhan hon. 
Rhaid i ni weld tystiolaeth o’r holl gyfalaf, cynilion a buddsoddiadau
os ydynt yn dod i gyfanswm o hyd at £6,000 neu fwy os ydych yn 
59 oed neu'n ieuengach a £10,000 os ydych yn 60 oed neu'n hŷn.

Faint?

£

Rhaid i ni weld tystiolaeth o’ch enillion cyn y gallwn benderfynu faint o fudd-dal y cewch chi.
Darllenwch y rhestr ar dudalen 13 i weld beth allwch ei ddefnyddio fel tystiolaeth.

Rhan 10 Manylion am gyfrifon banc, cyfalaf, 
cynilion a buddsoddiadau

A oes gennych chi neu eich
partner unrhyw gyfalaf, (gan
gynnwys cyfrifon banc), cynil-
ion neu fuddsoddiadau yn y
Deyrnas Unedig neu dramor?
Mae hyn yn cynnwys arian
parod, cyfrif cyfredol a chyfrif
cynilo efo banc neu gymdeithas
adeiladu, cyfrif swyddfa bost,
Tystysgrifau Cynilion
Cenedlaethol, a stociau a
chyfranddaliadau.

Dywedwch wrthym am bob un o'ch cyfrifon banc a chymdeithas adeiladu (HYD YN OED RHAI GWAG
NEU MEWN GORDDRAFFT, NEU RAI NAD YDYCH YN EU DEFNYDDIO YN RHEOLAIDD)



Tud 9

Rhan 10 Manylion am gyfrifon banc, cyfalaf, cynilion a buddsoddiadau
A oes gennych chi neu eich
partner, unrhyw gyfrifon banc?
Mae hyn yn cynnwys bondiau.

A oes gennych chi neu eich
partner, unrhyw gyfrif 
cymdeithas adeiladu?
Mae hyn yn cynnwys bondiau.

A oes gennych chi neu eich 
partner, unrhyw gyfrif swyddfa
bost?
Mae hyn yn cynnwys cyfrif
cynilo a chyfrif Girobank.

Nac oes

Oes Dywedwch wrthym am eich holl gyfrifon banc hyd yn oed 
rai sy’n wag neu mewn dyled. Os oes gennych fwy na dau 
gyfrif banc, dywedwch wrthym am y lleill ar ddalen o 
bapur ar wahân a'i hanfon efo’r ffurflen hon.

Nac oes

Oes Dywedwch wrthym am eich holl gyfrifon cymdeithas
adeiladu, hyd yn oed os na fyddwch yn eu defnyddio yn
rheolaidd. Os oes gennych fwy na dau gyfrif cymdeithas
adeiladu, dywedwch wrthym am y lleill ar ddalen o bapur ar
wahân a'i hanfon  hi efo’r ffurflen hon.

Os ydych yn anfon dalen o bapur ar wahân, ticiwch y bocs hwn.

Os ydych yn anfon dalen o bapur ar wahân, ticiwch y bocs hwn.

Nac oes

Oes Dywedwch wrthym am eich holl gyfrifon swyddfa'r post. Os
oes gennych fwy na dau gyfrif swyddfa bost, dywedwch
wrthym am y lleill ar ddalen o bapur ar wahân a'i hanfon  efo’r
ffurflen hon.

Os ydych yn anfon dalen o bapur ar wahân, ticiwch y bocs hwn.

£

£

Enw’r banc Rhif y cyfrif

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

Enw’r banc Rhif y cyfrif

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

£

£

Enw’r gymdeithas adeiladu Rhif y cyfrif

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

Enw’r gymdeithas adeiladu Rhif y cyfrif

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

£

£

Math o gyfrif Rhif y cyfrif

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

Math o gyfrif Rhif y cyfrif

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



Tud 10

Rhan 10 Manylion am gyfrifon banc, cyfalaf, cynilion a
buddsoddiadau - parhad

A oes gennych chi, neu eich 
partner, unrhyw Fondiau 
Premiwm?

A oes gennych chi, neu eich
partner, Dystysgrif Cynilion
Cenedlaethol?

A oes gennych chi neu eich
partner, unrhyw stociau,
cyfranddaliadau neu unedau
buddsoddi?

A oes gennych chi neu, eich
partner, unrhyw gyfalaf, 
cynilion neu fuddsoddiadau
eraill?
Er enghraifft arian parod, PEPs,
ISAs, TOISAs, iawndal, neu
unrhyw arian arall nad ydych
wedi dweud wrthym amdano
ar y ffurflen hon.

£

Nac oes 

Oes Gwerth

Nac oes 

Oes
Enw’r cwmni Faint? Gwerth

Nac oes 

Enw’r cwmni Faint? Gwerth

Nac oes 

Oes Dywedwch wrthym am hyn.

£

£
Rhif cyhoeddi Gwerth Faint?

Rhan 10a Manylion am eiddo, tir neu gyfran cyfnodol

A ydych chi, neu eich partner, yn
berchen neu'n berchen yn rhannol
ar unrhyw eiddo, dir neu gyfran
gyfnodol, heblaw am y cartref
rydych yn byw ynddo, naill ai yn y
Deyrnas Unedig neu dramor?
Ticiwch ‘Ydw’ hyd yn oed os oes
gennych forgais neu fenthyciad ar
gyfer yr eiddo, tir neu gyfran 
gyfnodol.

Faint yw ei werth?

Os oes gennych forgais neu 
fenthyciad ar gyfer hyn, faint
sydd ar ôl i’w ad-dalu?

Nac Ydw / Nac Ydi Ewch i Ran 11
Ydw / Ydi Beth yw’r cyfeiriad?

Cod post

£

£

Nac oes 

Oes
Rhif cyhoeddi Gwerth Faint?

Os oes gennych fwy na dwy Dystysgrif Cynilion Cenedlaethol, stociau, 
cyfranddaliadau neu unedau ymddiriedolaeth, dywedwch wrthym am y lleill ar
ddalen o bapur ar wahân.



Tud 11

Rhan 11 Ynglŷn â bod heb unrhyw incwm

Ydych chi neu eich partner yn 
ddi-incwm ar hyn o bryd neu’n 
ddi-incwm yn y cyfnod rydych yn
dymuno hawlio ar ei gyfer?

Eglurwch pam eich bod heb incwm /wedi bod heb incwm a sut yr ydych yn/wedi diwallu eich costau byw o ddydd i ddydd

Nac Ydw / Nac Ydi Ewch i Ran 12
Ydw / Ydi Atebwch y cwestiynau ar y dudalen hon

Rhan 12 Unrhyw beth arall rydych angen ei ddweud wrthym

EFALLAI Y BYDD ANGEN I NI WELD EICH CYFRIFLENNI BANC

Defnyddiwch y bocs isod i ddweud wrthym unrhyw beth arall rydych yn credu y dylem wybod amdano.
Defnyddiwch ddarn o bapur ar wahân a'i atodi i'r ffurflen hon os ydych angen.

Os ydych yn anfon darnau o bapur ar wahân gyda’r ffurflen hon, dywedwch faint.



Tud 12

Rhan 13 Datganiad
Hyd yn oed os yw rhywun arall wedi llenwi’r ffurflen hon ar eich rhan, rhaid i chi lofnodi’r datganiad os gallwch.
Os oes gennych bartner, byddai o gymorth pe byddent hefyd yn llofnodi isod i gadarnhau bod yr holl fanylion
amdanynt yn gywir.  Ond nid oes rhaid iddynt lofnodi.
Darllenwch y datganiad hwn yn ofalus cyn i chi ei lofnodi a rhoi dyddiad arno, os gwelwch yn dda.
Rwyf yn deall y pwyntiau a ganlyn
• Os byddaf yn rhoi gwybodaeth sy’n anghywir neu’n anghyflawn, efallai byddwch yn cymryd camau yn fy erbyn.

Gall hyn gynnwys camau cyfreithiol yn y llys.
• Byddwch yn defnyddio’r wybodaeth rwyf wedi’i rhoi i brosesu fy hawliad am Fudd-dal Tai, Gostyngiad Treth y

Cyngor, Prydau Ysgol Am Ddim, Grant Gwisg Ysgol Uwchradd, neu Asesiad Ariannol am Ofal Gartref neu Ofal
Preswyl neu unrhyw un o’r rhain. Efallai byddwch yn chwilio mewn mannau eraill i weld a yw’r wybodaeth yn
gywir, fel sy’n cael ei ganiatáu gan y gyfraith.  

• 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 benthyca arian i mi, os bydd y gyfraith yn caniatáu hynny.  

Rwyf yn gwybod bod rhaid i mi roi gwybod i Uned Budd-daliadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar unwaith am unrhyw newid
yn fy amgylchiadau a allai effeithio ar fy nghais.
Gallai methu gwneud hynny arwain at gamau gennych yn fy erbyn, a allai arwain at achos llys.
Rwyf yn datgan bod yr wybodaeth rwyf wedi’i rhoi ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn.  

Eich Llofnod Chi

Dyddiad

Llofnod eich partner

Dyddiad

Os cafodd unrhyw ran o’r ffurflen hon ei llenwi gan rywun heblaw am yr un sy’n hawlio
Dywedwch wrthym pam eich bod yn llenwi’r ffurflen hon ar gyfer yr un sy’n hawlio.

Cyn belled ag y bo modd, rwyf wedi cadarnhau efo’r un sy’n hawlio bod yr atebion rwyf wedi’u hysgrifennu
ar y ffurflen hon yn gywir.  

Enw’r un sydd wedi llenwi’r ffurflen

Llofnod yr unigolyn

Perthynas efo’r un sy’n hawlio

Dyddiad



Tud 13

Rhan 14 Rhestr Wirio
Ticiwch i ddweud wrthym, pa dystiolaeth rydych yn ei hanfon efo’r ffurflen hon.  Bydd angen i ni weld y
dogfennau gwreiddiol, nid copïau. Peidiwch ag anfon eitemau gwerthfawr drwy’r post. Os gallwch, dewch â
nhw i’n derbynfa.  Byddwn yn cymryd y manylion sydd eu hangen ac yn rhoi’r dogfennau yn ôl i chi ar unwaith.
Os na allwch ddod i’r swyddfa, ffoniwch am fwy o gyngor.  

Os na fyddwch yn darparu’r holl wybodaeth rydym ei hangen, efallai na fyddwn yn gallu talu unrhyw fudd-dal i chi.  Rydym
angen yr un dystiolaeth ar gyfer eich partner, os oes gennych un, ac unrhyw oedolion eraill sy’n byw yn eich cartref. 

Os na allwch anfon y dystiolaeth rydym ei hangen ar hyn o bryd, ANFONWCH Y FFURFLEN YN ÔL ATOM NI RŴAN ac
anfon y dystiolaeth yn ddiweddarach. Gallwn ddechrau prosesu eich cais, ond ni fyddwn yn gallu talu unrhyw fudd-dal i chi
hyd nes byddwn wedi cael yr holl dystiolaeth.

Tystiolaeth o gyfalaf, cynilion a buddsoddiadau os ydynt yn dod i gyfanswm o hyd at £6,000 neu fwy os ydych
chi'n 59 oed neu'n ieuengach, neu £10,000 os ydych yn 60 oed neu'n hŷn. OS YDYNT YN IS NA HYN NID
OES RHAID I CHI DDARPARU TYSTIOLAETH. (Ond, os ydych yn nodi nad oes gennych incwm, mae'n bosibl y
byddwn yn gofyn am gyfrifon banc).
Fel eich holl lyfrau banc, cymdeithas adeiladu neu swyddfa bost, cyfriflenni banc llawn, neu dystysgrifau ar gyfer bondiau pre-
miwm, Tystysgrifau Cynilion Gwladol, ISAs, stociau, cyfranddaliadau ac unedau buddsoddi.  Rydym angen gweld tystio-
laeth o unrhyw log neu ddifidend rydych yn ei gael ar fuddsoddiadau a chynilion.  Rydym angen gweld y dystiolaeth hon hefyd
ar gyfer plant sy’n rhan o’ch aelwyd.  Rhaid i’r dystiolaeth y byddwch yn ei hanfon ddangos manylion am o leiaf y ddau fis
diwethaf.

Tystiolaeth o enillion
Mae hyn yn golygu eich pum slip cyflog diwethaf os ydych yn cael eich talu fesul wythnos, neu eich tri slip cyflog diwethaf os
ydych yn cael eich talu fesul pythefnos, neu eich dau slip cyflog diwethaf os ydych yn cael eich talu fesul mis.  Neu gofynnwch
i’ch cyflogwr lenwi’r dystysgrif Incwm a Enillwyd ar dudalen 16 y ffurflen hon.
Os ydych ond newydd ddechrau gwaith a methu darparu unrhyw slipiau cyflog anfonwch y ffurflen hon yn ôl yn syth a gofyn
i’ch cyflogwr lenwi’r Rhagolwg Enillion ar dudalen 15 y ffurflen hon.

PEIDIWCH AG OEDI CYN ANFON Y FFURFLEN HON OS NAD OES GENNYCH Y SLIPIAU CYFLOG SYDD
ANGEN, ANFONWCH Y FFURFLEN HON YN ÔL YN SYTH.
Os ydych chi neu eich partner yn hunangyflogedig, rhaid i chi anfon eich cyfrifon diweddaraf atom. Os na fedrwch chi
ddarparu’r rhain, neu os ydych ond newydd fynd yn hunangyflogedig, cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Budd-daliadau
ar 01492 576 491.

Tystiolaeth o incwm arall
Fel slipiau pensiwn oddi wrth gyflogwr cynharach neu lythyr oddi wrth y llys yn dangos faint o arian cynhaliaeth rydych yn ei
gael.  Rydym angen gweld tystiolaeth o unrhyw arian y bydd pobl yn ei dalu i chi am wely a llety.  

Tystiolaeth o fudd-daliadau, lwfansau neu bensiynau
Fel hysbysiadau o’ch dyfarniad presennol neu lythyrau oddi wrth yr Adran Waith a Phensiynau yn cadarnhau faint ydych yn ei
gael.  Os nad oes gennych dystiolaeth, rhowch wybod i ni ar unwaith.  

Tystiolaeth o arian arall sy’n cael ei dalu  
Fel llythyrau am grant neu gynhaliaeth myfyriwr, cytundebau neu dderbynebau oddi wrth ofalwyr plant cofrestredig.

EISIAU CYFLYMU EICH HAWLIAD?

CYFLYMWCH EICH HAWLIAD DRWY DDILYN Y CAMAU SYML HYN:
Cam 1 Llenwch bob rhan o’ch ffurflen gais

Cam 2 Darparwch yr holl wybodaeth ategol y gofynnir amdani ar y ffurflen gais (mae angen dogfennau
gwreiddiol)               

Cam 3 Ewch â’ch ffurflen gais a’r holl wybodaeth ategol i un o’n swyddfeydd, a restrir isod a gofynnwch i ni
gyflymu’ch hawliad.

Bydd Cymhorthydd Budd-dal yn gwirio’ch cais a’ch gwybodaeth ategol i sicrhau ei bod yn bosibl cyflymu eich
hawliad. Os felly, bydd eich hawliad yn cael ei brosesu o fewn 48 awr.

Ewch â’ch hawliad a gwybodaeth ategol i un o Swyddfeydd canlynol y Cyngor:

• Bodlondeb, Conwy 

• Llawr Cyntaf, Llyfrgell Bae Colwyn, Ffordd Coetir Orllewinol, Bae Colwyn

• Neuadd y Dref, George Street, Llandudno



Swyddfeydd Budd-dal Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Cyfeiriadau defnyddiol

Swyddfa Ardal
Gwasanaeth Asesu Refeniw 
a Budd-daliadau
Neuadd y Dref, 
George Street,
Llandudno, LL30 2ST
Dydd Llun – Dydd Iau 8.45am-5.15pm
Dydd Gwener 8.45am-4.45pm

Ffôn: 01492 576491

Y Gwasanaeth Pensiwn
Blwch Post 8
Abertawe
SA80 8AH
Ffôn: 0845 6060265

Y Ganolfan Waith
45a Conway Road
Bae Colwyn
Conwy
LL29 7AU
Ffôn: 0845 6043719

0345 6043719

Shelter Cymru
19 Stryd Bedford 
Y Rhyl
LL18 1SY
Ffôn: 01745 361444

Canolfan Cyngor ar Bopeth
Swyddfa Ardal,
Eryl Wen, Eryl Place,
Llandudno, LL30 2TX
Ffôn: 0844 4772020

Undeb Credyd Gogledd Cymru
168 Conway Road
Cyffordd Llandudno
Conwy
LL31 9DU
Ffôn: 0333 2000 601

Age Concern
12-14 Sgwâr y Neuadd
Dinbych
LL16 3NV
Ffôn: 01745 816947

Swyddfa Budd-daliadau
Gwasanaethau Asesu Refeniw a Budd-daliadau
Bodlondeb, Conwy
LL32 8DU
Dydd Llun – Dydd Iau 8.45am-5.15pm
Dydd Gwener 8.45am-4.45pm
Ffôn: 01492 576491

Swyddfa Ardal
Gwasanaeth Asesu Refeniw a 
Budd-daliadau
Y Llyfrgell
Plas yn Dre
Llanrwst
LL26 0DF
Dydd Mawrth 10am-1pm
Ffôn: 01492 576491

Y Ganolfan Waith
29/31 Chapel Street
Llandudno
Conwy
LL30 2SY
Ffôn: 0845 6043719

0345 6043719

Cronfa Cymorth Dewisol Cymru
Blwch Post 2377,
Wrecsam,
LL11 OLG
Ffôn: 0800 859 5924

Swyddfeydd Budd-daliadau Tai Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Prif swyddfa Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Adrannau eraill y Llywodraeth

Sefydliadau Eraill

Swyddfa Ardal
Gwasanaeth Asesu Refeniw a 
Budd-daliadau
Llawr Cyntaf, Llyfrgell Bae Colwyn,
Ffordd Coetir Orllewinol, 
Bae Colwyn LL29 7DH
Dydd Llun, dydd Mercher, 
dydd Iau 9.00am – 5.15pm
Dydd Mawrth 10.00am – 5.15pm  
Dydd Gwener 9.00am – 4.45pm
Ffôn: 01492 576491

Yr Adran Gwaith a Phensiynau
Blwch Post 2239
Caer
CH99 1WZ
Ffôn: 0845 6088545

0345 6088545

Gwasanaeth y Swyddog Rhenti
Llywodraeth Cynulliad Cymru
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
LL31 9R2
Ffôn: 0300 0625106

Gwasanaeth Cyngor Gwledig
The Bon
Stryd y Bont
Llanrwst
LL26 0ET
Ffôn: 01492 641313

Mae Shelter Cymru yn darparu cyngor a gwasanaethau cyfrinachol ac
annibynnol am ddim i bobl mewn angen tai er mwyn mynd i’r afael ag
argyfyngau tai a materion cysylltiedig. 

Mae Cyngor ar Bopeth yn helpu pobl i
ddatrys problemau cyfreithiol, ariannol a
phroblemau eraill drwy ddarparu cyngor
diduedd, annibynnol a chyfrinachol am
ddim.

Mae ymaelodi ag Undeb Credyd Gogledd Cymru a'r Cylch yn rhoi cyfle i
drigolion Sir Conwy gael mynediad at wasanaethau ariannol rhesymol
a moesegol, gan gynnwys cyfrifon cyfredol, cyfrifon cynilo a benthyci-
adau llog isel.

Mae Age Concern yn darparu gwybodaeth a chyngor i’r henoed
yngly^ n â budd-daliadau, gwahaniaethu ar sail oedran a hyfforddiant.

Tud 14



Tud 15

Enw

Cyfeiriad

Rhif gwaith/gweithiwr Galwedigaeth Llofnod

I’w lenwi gan y gweithiwr

I’w lenwi gan y cyflogwr

Rhowch amcangyfrif i mi o’i ENILLION/HENILLION GROS
CYFARTALOG tebygol ar gyfer cyfnod tâl arferol. Gan gynnwys
unrhyw oramser, bonws, tipiau neu gomisiwn rheolaidd.

Dywedwch faint o DRETH INCWM fydd yn cael ei dynnu.

Dywedwch faint fydd yn cael ei dynnu ar gyfer CYFRANIADAU
YSWIRIANT GWLADOL.

A fydd unrhyw gyfraniadau i GYNLLUN PENSIWN
GALWEDIGAETHOL yn cael eu tynnu o’i enillion/henillion?

Pa swm neu ganran fydd yn cael ei dynnu?

Rhagolwg enillion
Preifat a chyfrinachol

£

£

£

Helpwch eich gweithiwr os gwelwch yn dda, trwy gadarnhau’r manylion uchod, rhoi’r wybodaeth rydym yn gofyn amdani isod a’i 
dychwelyd i’r cyfeiriad ar ben uchaf y llythyr hwn.  

Ar ba ddyddiad y dechreuodd y
gweithiwr weithio?

Pa mor aml ydych yn talu iddynt?
Os ”Arall” rhowch y cyfnod o amser

.

Dywedwch wrthym sut maent yn
cael eu talu, er enghraifft arian parod,

siec, yn uniongyrchol i’w cyfrif banc.

Bob 
wythnos
Bob mis calendr Arall (rhowch fanylion 

Bob
pythefnos

Bob pedair
wythnos

Enw

Enw busnes

Cyfeiriad y busnes

Rhif ffôn y busnes
Rwy’n cadarnhau bod yr wybodaeth a roddir yn gywir a chyflawn.

Llofnod

Swydd yn y cwmni Stamp awdurdodi’r Cyflogwr

Llenwch y ffurflen hon os ydych wedi dechrau gweithio’n ddiweddar ac nad oes gennych slipiau
cyflog i’w hanfon gyda’ch hawliad(au) am Fudd-dal Tai/Gostyngiad Treth y Cyngor

Rhowch y ffurflen hon yn ôl i’ch gweithiwr ar unwaith. Diolch am eich cymorth.
GWASANAETHAU ASESU REFENIW A BUDD-DALIADAU.

Na fydd Bydd

Sawl awr yr wythnos fydd y gweithiwr 
yn gweithio ar gyfartaledd?



Tud 16

Enw

Cyfeiriad

Rhif gwaith/gweithiwr Galwedigaeth Llofnod

I’w lenwi gan y gweithiwr

I’w lenwi gan y cyflogwr

Tystysgrif Incwm a Enillwyd
Preifat a chyfrinachol

£

Helpwch eich gweithiwr os gwelwch yn dda, trwy gadarnhau’r manylion uchod, rhoi’r wybodaeth rydym yn gofyn amdani isod a’i 
dychwelyd i’r cyfeiriad ar ben uchaf y llythyr hwn.  

Ar ba ddyddiad y dechreuodd y
gweithiwr weithio?

Pa mor aml ydych yn talu iddynt?
Os ”Arall” rhowch y cyfnod o amser

.

Dywedwch wrthym sut maent yn
cael eu talu, er enghraifft arian parod,

siec, yn uniongyrchol i’w cyfrif banc.

Cyflog gros am y pum cyfnod wythnos,
tair pythefnos neu ddau gyfnod

misol/pedair wythnos ddiwethaf (yn 
cynnwys goramser, bonws, tâl salwch

statudol, tâl mamolaeth statudol
a thâl tadolaeth statudol)  

Bob 
wythnos
Bob mis calendr Arall (rhowch fanylion 

Bob
pythefnos

Bob pedair
wythnos

Cyflog 
sylfaenol
arferol

Oriau
gwaith
arferol

Cyfnod cyflog
yn dod i ben ar

Nifer yr oriau 
a weithiodd

Cyflog 
gros

Cyflog gros 
hyd yma

Cyfraniadau
Yswiriant
Gwladol

Cyfraniadau pensiwn 
gwaith neu

bensiwn personol
Treth a dalwyd gan y 

gweithiwr

Ar gyfer 
pob Cyfnod

Ar gyfer 
pob Cyfnod

Blwyddyn hyd
yma

Blwyddyn hyd
yma

1
2
3
4
5

Cyfan
swm

Os yw Tâl Salwch Statudol, Tâl Mamolaeth Statudol neu Dâl Tadolaeth Statudol wedi cael eu cynnwys yn y cyflog gros, dywedwch wrthym pa un a faint os gwelwch yn dda.

Enw

Enw’r busnes

Cyfeiriad y busnes

Rhif ffôn y busnes
Rwy’n cadarnhau bod yr wybodaeth a roddwyd yn gywir ac yn gyflawn.

Llofnod

Swydd yn y cwmni Stamp awdurdodi’r Cyflogwr

Llenwch y ffurflen hon os nad oes gennych slipiau cyflog i’w hanfon gyda’ch hawliad(au) am Fudd-dal Tai/Gostyngiad Treth y Cyngor

Rhowch y ffurflen hon yn ôl i’ch gweithiwr ar unwaith. Diolch am eich cymorth.
GWASANAETHAU ASESU REFENIW A BUDD-DALIADAU.


