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Rhybudd o Newid
Os yw eich sefyllfa yn newid, mae'n rhaid i chi roi gwybod i Uned Budd-daliadau Cyngor Bwrdeistraf
Sirol Conwy ar unwaith. Cadwch y ffurflen hon a'i defnyddio i roi gwybod i ni am newid yn eich sefyllfa.
Dyma restr o'r mathau o newidiadau rydych angen rhoi gwybod i ni amdanynt.
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Os oes unrhyw un o'ch plant yn gadael yr ysgol neu'n gadael cartref.
Os oes unrhyw un yn symud i mewn neu allan o'ch cartref (gan gynnwys Iletywyr
ac isdenantiaid).
Os oes newid yn eich incwm, neu incwm unrhyw un sy'n byw efo chi, gan gynnwys
budd-daliadau.
Os yw eich cynilion neu fuddsoddiadau yn newid.
Os ydych chi, neu unrhyw un sy'n byw efo chi yn mynd yn fyfyriwr/aig, yn mynd ar
gynllun hyfforddi ieuenctid, yn mynd i ysbyty neu gartref nyrsio, yn mynd i'r car
char, neu'n derbyn, newid neu adael swydd.
Os yw eich rhent yn newid.
Os ydych yn symud ty.
Os ydych chi neu eich partner yn mynd i fod oddi cartref am fwy na mis.
Os ydych chi'n cael unrhyw benderfyniad gan y Swyddfa Gartref.
Os yw unrhyw beth rydych wedi dweud wrthym yn newid.
Os ydych yn newid eich cyfeiriad, mae'n rhaid i chi lenwi ffurflen newid cyfeiriad.

Adran 1
Enwau
Cyntaf
Cyfenw
Cyfeiriad

Ffôn

Rhif
Yswiriant
Gwladol
Cyfeirif
awdurdod
lleol

Dychwelwch y ffurflen hon os yw eich sefyllfa wedi newid neu ar fin newid yn unig
Adran 2
Rhowch fanylion llawn y newid yn y bocs isod. Mae'n rhaid i chi roi enw llawn yr unigolyn perthnasol
(os nad chi yw'r unigolyn) a'r dyddiad y digwyddodd y newid. (Defnyddiwch ddarn o bapur ychwanegol
os oes angen.)

Dyddiad y newid

/
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Adran 3
Hyd yn oed os oes rhywun arall wedi Ilenwi'r ffurflen ar eich rhan, mae'n rhaid i chi lofnodi'r
datganiad os yw hynny'n bosibl. Os oes gennych bartner, byddai'n fanteisiol iddo/iddi lofnodi isod i
gadarnhau bod yr holl fanylion amdanynt yn gywir. Ond nid oes rhaid iddynt lofnodi.
Darllenwch y datganiad hwn yn ofalus cyn ei lofnodi a rhoi dyddiad.

Rwy'n datgan fod y wybodaeth rwyf wedi'i roi ar y ffurflen hon yn gywir ac yn
gyflawn. Rwy'n deall y gallai rhoi gwybodaeth ffug arwain at erlyniad.
Llofnod yr un
sy'n hawlio

Dyddiad
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Llofnod
partner.

Dyddiad

Dychwelwch y ffurflen hon, efo'r dogfennau gwreiddiol yn dangos y newidiadau i:

Uned Budd-daliadau Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU
Ffôn: 01492 576491 - Ffacs: 01492 576260 - BT Cyfnewid Testun: 18001 01492 576491
E-bost: hben.enquiries@conwy.gov.

