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Buaswn yn ddiolchgar pe baech yn medru cynorthwyo’ch
tenant drwy lenwi’r ffurflen hon a’i dychwelyd ataf i.

Enw’r tenant

Cyfeiriad a
Chôd post

Manylion y landlord

Enw

Cyfeiriad a 
Chôd post

Dywedwch wrthym am eich
asiant os oes gennych un.

Manylion yr asiant

Enw

Manylion y denantiaeth

Ydych chi’n perthyn
i’r tenant, ei bartner
neu ei blant?

A yw hon yn denantiaeth ble
gwnaeth yr asiant weithredu er
mwyn derbyn ffi darganfod yn
unig?

Dyddiad y symudodd
y tenant i mewn
Dyddiad y cychwynnodd
y denantiaeth

A oes yna gyd-
denantiaeth?

Faint o rent ydych
chi’n ei godi ar gyfer
pob tenant os yw’n
gyd-denantiaeth?
Pa mor aml y cesglir
y rhent?

A yw’r swyddog
rhent wedi cofrestru
rhent teg?

Perthynas

Nac ydw

Ydw

Cyfeiriad a 
Chôd post

Cyngor Sir Caerdydd
Ffurflen tystiolaeth o rent

Nac ydy

Ydy

Nifer o denantiaid

Nac oes

Oes

Naddo

Do

/ /

Faint o rent ydych
chi’n ei godi?

/ /

/ /

/ /£

£

Faint?

Prydau

Manylion y landlord a’r denantiaeth - parhad

Nac ydy

Ydy

Faint o wythnosau?
£

£

Gwres£

Golau£

Larwm argyfwng£

Tanwydd ar gyfer coginio£

Glanhau ystafelloedd a ffenestri£

Cwnsela a chefnogaeth gyffredinol£

Golchi
dillad

£

Gwres canolog£

Addurno mewnol£

Garej neu le parcio£

Garddio£

Trethi dŵr£

Dŵr poeth£

Arall –
rhowch
fanylion

£

(bob wythnos/bob 2 wythnos/bob 4 wythnos/bob mis)

A yw’r tenant ar ei
hôl hi gyda’r rhent?

Gwasanaethau

A yw eich rhent yn
cynnwys arian ar
gyfer unrhyw rai o’r
isod?

Datganiad Cyhyd ag y gwn, mae’r wybodaeth yr wyf
wedi’i rhoi yn gywir. Byddaf yn ysgrifennu
atoch ar unwaith os byddaf yn gwybod
bod amgylchiadau fy nhenant wedi newid.

Llofnod

Dyddiad

Datganiad ar
gyfer taliadau
uniongyrchol

Byddaf yn derbyn Budd-dal Tai ar gyfer y person
hwn. Os byddwch yn talu gormod i mi, deallaf y
gallwch ofyn i mi i’w dalu yn ôl a mynd â fi i’r llys
os na fyddaf yn gwneud hynny. Byddaf yn
ysgrifennu atoch ar unwaith os byddaf yn gwybod
bod amgylchiadau fy nhenant wedi newid.

Llofnod

Dyddiad

Beth i’w wneud
yn awr
Postiwch y
ffurflen hon at:

Cyngor Sir Caerdydd
Adran Budd-daliadau
Blwch Post 6000
Caerdydd
CF11 0WZ.

Preifat a chyfrinachol

(I’ch landlord neu asiant ei llenwi)

Anfonwch y ffurflen rhybudd
cofrestru atom (R05).


