Cyngor Caerdydd
Hawlio Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn
Os ydych yn derbyn Budd-Dal Tai neu Gredyd Cynhwysol sy’n cynnwys elfen tai ar gyfer
rhent, efallai gallwch hawlio cymorth ychwanegol gan y Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn.
Mae’r arian sydd ar gael drwy Daliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn yn gyfyngedig iawn a gallwn ni
helpu ddim ond y rheiny sydd ei angen fwyaf. Cyn i ni allu dyfarnu unrhyw Daliadau Tai Yn Ôl
Disgresiwn bydd angen ichi fynd trwy asesiad ariannol i weld p’un a allwch fforddio talu eich
rhent eich hun, a bydd angen inni ystyried p’un a oes unrhyw amgylchiadau eithriadol
gennych hefyd.
Ni allwn dalu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn tuag at y canlynol:
• Ôl-ddyledion rhent mewn eiddo blaenorol
• Gostyngiadau mewn budd-daliadau oherwydd cosbau neu adennill gordaliadau
• Rhai taliadau gwasanaeth
• Cynnydd yn y rhent oherwydd ôl-ddyledion rhent sy’n ddyledus
Mae’n rhaid i ni asesu eich sefyllfa yn llawn. Llenwch y ffurflen gais hon ac atebwch
yn llawn bob un o’r cwestiynau sy’n berthnasol i chi. Rydym yn ymdrin â’r holl
wybodaeth yn gyfrinachol.
Bydd angen i chi ddarparu y ddwy gyfriflen banc fwyaf diweddar gan unrhyw gyfrif
banc, cymdeithas adeiladu neu gyfrif swyddfa’r post sydd gennych. Os ydych yn
derbyn Credyd Cynhwysol bydd angen ichi ddarparu eich cyfriflen ddiweddaraf
hefyd a fydd yn dangos dadansoddiad llwyr o sut y cyfrifwyd eich Credyd
Cynhwysol, a tystiolaeth o’r rhent chi’n talu. Ni chaiff eich cais ei ystyried heb yr
uchod.
Bydd aelod o’r Tîm Cyngor Ariannol yn cysylltu â chi i asesu eich anghenion ariannol
a chwblhau’r broses ymgeisio.

Rhan 1 – Eich Manylion
Manylion yr hawliwr

Manylion y partner (os yn berthnasol)

Enw

Enw

Dyddiad geni

Dyddiad geni

RhYG

RhYG

Cyfeiriad
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Rhif Ffôn Cyswllt yn ystod y dydd

Bydd angen i ni siarad â chi er mwyn prosesu’r cais, felly
mae’n bwysig y gallwn ni gysylltu â chi ar y rhif hwn

Cyfeiriad e-bost
Nifer y plant dan 16 oed

Nifer y plant 16-18 oed

Dibynyddion eraill

Cyfanswm unigolion yn y
cartref
Ydy
Nac ydy

Os ydy, pryd caiff y babi ei
eni?

A ydych yn gyn-filwr y lluoedd Ydw
arfog?
Nac ydw

Os ydych, pryd gadawsoch
y lluoedd arfog?

A yw unrhyw un yn eich
cartref yn feichiog?

Rhan 2 – Incwm a Chynilion
Dywedwch wrthym am yr incwm a’r cynilion sydd gennych neu eich teulu. Mae’n rhaid
i chi gynnwys YR HOLL incwm a gewch.

Math o incwm er enghraifft Enillion, Credyd
Cynhwysol, budd-daliadau eraill ac ati.

Maint (£)

Math gynilion er enghraifft cyfrif banc, cymdeithas adeiladu,
rhandaliadau ac ati.
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Amlder (wythnosol,
misol ac ati)

Maint (£)

Rhan 3 - Treuliau

Dywedwch wrthym faint rydych chi a’ch teulu yn ei wario ar eich holl dreuliau a pha
mor aml.
PWYSIG: Sicrhewch eich bod yn cynnwys bob un o’ch treuliau. Os na fyddwch, bydd yn
ymddangos bod mwy o arian gennych nag sydd mewn gwirionedd a byddwn yn disgwyl ichi
ddefnyddio'r arian hwn i dalu tuag at eich rhent.
Maint a delir
Amlder
(heb
(wythnosol,
Traul
misol ac ati)
ôlddyledion) £
Rhent
Taliadau a godir am rent y tir a gwasanaethau
Y Dreth Gyngor
Hur bwrcas/rhentu nwyddau cartref
Trwydded Teledu
Nwy
Trydan
Dŵr
Costau gofal plant
Costau gofal i oedolion
Cynhaliaeth neu gymorth i blant
Costau iechyd eraill
Trafnidiaeth gyhoeddus (e.e. gwaith, ysgol,
siopa)
Hur bwrcas neu werthiant ar amod o gerbyd
Yswiriant car
Treth Ffordd
MOT a chynnal a chadw parhaus
Yswiriant torri
Taliadau tanwydd a pharcio
Gwisg ysgol
Clybiau ar ôl ysgol a Thripiau Ysgol
Costau eraill
Taliadau pensiwn
Yswiriant bywyd
Yswiriant adeilad a chynnwys
Yswiriant iechyd (meddygol, damweiniau,
deintyddol)
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Maint a delir
(heb
ôlddyledion) £

Traul

Amlder
(wythnosol,
misol ac ati)

Ffôn cartref, rhyngrwyd, pecyn Teledu (gan
gynnwys tanysgrifiadau ffilmiau)
Ffonau Symudol
Hobïau, hamdden neu chwaraeon (e.e.
cymdeithasu, mynd allan, clybiau)
Anrhegion (e.e. penblwyddi, gwyliau )
Arian poced
Papurau newydd, cylchgronau, papur
ysgrifennu a phost
Bwydydd (e.e. bwyd, bwyd i anifeiliaid anwes,
diodydd heb alcohol, glanhau)
Cewynnau ac eitemau babanod
Prydau ysgol a phrydau yn y gwaith
Golchi dillad a sychlanhau
Alcohol
Smygu
Biliau ac yswiriant milfeddyg
Atgyweiriadau a chynnal a chadw tŷ
Costau eraill
Dillad ac esgidiau
Torri gwallt
Taclau ymolch
Costau eraill

Os ydych mewn dyled ar unrhyw rai o’r treuliau a restrir uchod, rhowch fanylion:
Math
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Cyfanswm yr
ôl-ddyledion
(£)

Maint
Amlder e.e. wythnosol,
addalu a
misol ac ati
gytunwyd (£)

Os ydych wedi ymrwymo i dalu ffôn symudol neu becyn adloniant cartref am gyfnod o
amser, rhowch fanylion isod. Hyd yn oed os ydych mewn contract, mae’n bosibl
lleihau’r maint rydych yn gorfod ei dalu drwy fynd i becyn sylfaenol.
Math

Pryd gwnaethoch
gytuno ar y
contract?

Pryd mae’r contract yn
dod i ben neu’r dyddiad
cynharaf y gallwch ei
ganslo?

Os oes unrhyw fenthyciadau gennych, rhowch fanylion isod:
Darparwr Benthyciad

Pryd gwnaethoch
gymryd y
benthyciad?

Pryd caiff y benthyciad ei
ad-dalu yn llawn?

Os ydych chi wedi methu talu unrhyw ad-daliadau ar gyfer dyledion sydd gennych,
esboniwch beth fyddai’n digwydd, er enghraifft adfeddiannu. Os ydych yn gwybod pa
eitemau allent gael eu hadfeddiannu, rhowch fanylion isod:
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Rhan 4 – Eich cartref
Enw'r Landlord
Cyfeiriad

Maint ac amlder y rhent
A ydych chi mewn ôl-ddyledion o ran eich
taliadau rhent?

£ ______
Ydw
Nac ydw

yn wythnosol
fesul 4 wythnos
yn fisol
Maint yr ôl-ddyledion £ _____

Chi
Pwy sy’n derbyn eich budd-dal tai neu’r elfen
Eich Partner
dai ar eich taliadau Credyd Cynhwysol?
Landlord
Faint o ystafelloedd gwely sydd yn eich
cartref?
A gawsoch wybod am elfen fudd-dal cyn
symud i’ch cartref?
A ydych chi erioed wedi bod mewn hostel i’r
digartref?
Enw’r hostel a chyfeiriad
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Do

Naddo

Ydw

Nac ydw

Dyddiadau pan arhosoch yno

Rhan 5 – Pobl eraill sy’n byw yn eich cartref
A yw unrhyw un arall fel arfer yn byw gyda chi a’ch partner? Mae hyn yn cynnwys
plant sy'n ddibynyddion, unrhyw blant hŷn, perthnasau eraill a lletywyr. Peidiwch â
chynnwys tenantiaid ar y cyd.
Ydy
Nac ydy
Os ydyw, rhestrwch bob enw a'r manylion isod.
Enw
Perthnasedd Dyddiad
Incwm (e.e.
Maint
Mewn
i chi (e.e.
geni
enillion,
wythnosol addysg
mab, chwaer
pensiwn,
(gros)
lawn
lletywr)
Lwfans Ceisio
amser
Gwaith)
(Ie neu
Nage)

Rhan 6 – Problemau Iechyd ac Anableddau
A ydych chi neu aelod o’ch cartref yn dioddef o unrhyw salwch? Neu a ydych chi, neu
aelod o’ch cartref, yn anabl?
Ydw/Ydy

Atebwch yr holl gwestiynau yn yr adran hon.

Nac ydw/Nac ydy

Ewch i ran 7

1. Pwy sydd gyda phroblem iechyd/anabledd?

Rhowch fanylion am y broblem iechyd/anabledd a sut mae hyn yn effeithio ar eich cartref?
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Rhan 7 - Rheswm dros wneud cais
Dywedwch wrthym am unrhyw resymau am wneud hawliad ar gyfer Taliadau Tai Yn Ôl
Disgresiwn; er enghraifft a oes newid wedi bod yn eich amgylchiadau sydd wedi eich
ysgogi i hawlio:

Defnyddiwch y gofod hwn i ddweud wrthym am unrhyw beth arall yr hoffech inni gael
gwybod amdano wrth ystyried eich cais. Er enghraifft, a yw unrhyw rai o’ch treuliau yn
uwch na’r arfer, neu a oes angen i chi fyw mewn ardal benodol, gallwch esbonio yma:

Rhan 8 – Manylion Talu

Os yw eich cais yn llwyddiannus, gwneir taliadau i’r person sy’n derbyn eich Budd-dal Tai ar
hyn o bryd. Os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, byddai’r taliad fel arfer yn cael ei wneud
i bwy bynnag sy’n derbyn yr elfen Costau Tai o’r Credyd Cynhwysol. A wnewch gadarnhau
eu manylion isod:
Enw deiliad y cyfrif:
Enw’r banc:
Rhif cyfrif:
Cod Didoli:
Rhif o restr cymdeithas
adeiladu:
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--

--

Rhan 9 - Gostyngiad y Dreth Gyngor (GDG)
Mae Gostyngiad y Dreth Gyngor ar gael i bobl sydd ag incwm isel sy’n gorfod talu'r Dreth
Gyngor at gyfer y cartref maent yn byw ynddo. Os ydych yn hawlio Budd-Dal Tai neu Gredyd
Cynhwysol ar hyn o bryd, ac nid ydych yn derbyn Gostyngiad Y Dreth Gyngor ond hoffech
ddefnyddio’r wybodaeth y gwnaethoch ei rhoi yn y cais TTD hwn i gyflwyno hawliad,
arwyddwch y blwch isod.
Gall fod angen inni ofyn am wybodaeth ychwanegol ynghyd â thystiolaeth er mwyn
prosesu eich hawliad a byddwn yn cysylltu â chi ar wahân i brosesu eich hawliad GDG.
Llofnod:

Dyddiad

Rhan 10 – Eich Datganiad
Darllenwch y datganiad hwn yn ofalus cyn ei lofnodi a'i ddyddio.
• Rwyf yn deall y gwneir yr hawliad hwn i chi, Cyngor Dinas Caerdydd, a’ch bod yn
cael prosesu fy nata personol gan fod gofyn cyfreithiol arnoch i wneud hyn.
• Rwyf yn datgan bod y wybodaeth a roddais ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn
hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred, ac rwyf yn deall y gallaf fod yn destun erlyniad
neu gamau eraill, os byddaf yn rhoi gwybodaeth anghywir ac anghyflawn yn
ymwybodol.
• Rwyf yn deall y byddwch yn casglu a chadw gwybodaeth i brosesu fy hawliad am
Daliad Tai yn ôl Disgresiwn; i gysylltu â mi o ran gwasanaethau eraill y gall fod gennyf
hawl iddynt, ac i atal twyll.
• Cytunaf i chi ddefnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd gennyf i brosesu fy hawliad.
Cewch wirio'r wybodaeth hon â ffynonellau eraill megis is-adrannau eraill y Cyngor,
Cynghorau eraill a’m cyflogwr. (Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr.)
• Rwyf yn deall y cewch ddefnyddio unrhyw wybodaeth a ddarparwyd gennyf ynglŷn â’r
hawliad hwn ac unrhyw hawliadau eraill ar gyfer budd-daliadau nawdd cymdeithasol yr
wyf wedi eu gwneud neu y gallaf eu gwneud. Cewch roi rhywfaint o wybodaeth i
sefydliadau eraill, megis adrannau llywodraethol, awdurdodau lleol a chwmnïau'r
sector preifat megis banciau a sefydliadau sy'n benthyg arian i mi, os caniateir gan y
gyfraith.
• Rwyf yn deall y cewch rannu gwybodaeth benodol â’m landlord neu sefydliadau eraill
os wyf wedi rhoi caniatâd i chi wneud hyn.
• Rwyf yn gwybod bod yn rhaid imi roi gwybod ichi ar unwaith am unrhyw newid yn fy
amgylchiadau a all effeithio ar fy hawliad.
Llofnod:

Dyddiad

Rhannu gwybodaeth am eich hawliadau â’ch Landlord a phobl eraillRhannu gwybodaeth
ynghylch eich cais gyda’ch landlord a phobl eraill
Gallai rhannu gwybodaeth â’ch landlord neu gynrychiolydd ein helpu ni i brosesu eich cais yn gynt a
lleihau’r perygl y byddech yn mynd i mewn i ôl-ddyledion ar eich rhent, ond ni allwn wneud hyn heb
gael eich cydsyniad.

Medi 2019

Ni fydd yn effeithio ar eich cais os na ddymunwch roi caniatâd i ni ddatgelu manylion eich hawliad i
bobl eraill. Gallwch hefyd dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg drwy e-bostio i
landlordiaid@caerdydd.gov.uk
Er mwyn rhoi caniatâd i ni drafod eich hawliad gyda‘ch landlord neu eich cynrychiolydd, llofnodwch
isod. Ni fyddwn yn rhoi unrhyw wybodaeth i’ch landlord nac i’ch cynrychiolydd am eich
sefyllfa ariannol nac am eich amgylchiadau personol.
Enw’r
Landlord/Cynrychiolydd
Cyfeiriad a rhif ffôn y
Landlord/ Cynrychiolydd
Rwyf yn caniatáu i is-adran Budd-daliadau Cyngor Dinas Caerdydd rannu
gwybodaeth am gynnydd fy hawliad Taliad Tai Yn Ôl Disgresiwn â’m landlord neu fy
nghynrychiolydd a enwir uchod sy'n gweithredu ar fy rhan.
Llofnodwyd

Dyddiad

Os cafodd y ffurflen hon ei llenwi gan rywun arall ac nid y person sy’n hawlio:
Dywedwch wrthym pam
rydych chi'n llenwi'r ffurflen
hon ar ran y person sy'n
hawlio.

Enw’r person a lenwodd y
ffurflen

Llofnod y person

Perthynas â’r person sy’n
hawlio

Dyddiad
Dychweler y ffurflen hon i RHADBOST BUDD-DAL TAI CYNGOR CAERDYDD
Blwch Post 6000
Caerdydd
CF11 0WZ
budddaliadau@caerdydd.gov.uk
This form is available in English / Mae’r ffurflen hon ar gael yn Saesneg
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Cofnod Cydsyniad Cwsmer
Hyb Cynghori – Cyngor Caerdydd
Rwyf yn deall y bydd Hyb Cynghori Cyngor Caerdydd yn casglu gwybodaeth gennyf a sefydliadau
eraill er mwyn rhoi cyngor a chymorth i mi.
Ni chaiff y wybodaeth hon ei rhannu â sefydliadau eraill heb fy nghydsyniad (gweler isod). Rwyf yn
deall y gallaf gyfyngu ar y cymorth y gellir ei roi i mi os na fyddaf yn cytuno i rannu rhywfaint o
wybodaeth.
Mae dyletswydd ar yr awdurdod hwn i amddiffyn yr arian cyhoeddus y mae’n ei weinyddu. Gallwn
ddefnyddio’r wybodaeth a ddarperir gennych er mwyn canfod ac atal twyll. Gallwn hefyd rannu’r
wybodaeth hon â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu cronfeydd cyhoeddus at y
dibenion hyn.
Rwyf yn awdurdodi'r gweithiwr cynghori i weld fy nghofnodion cyngor i’w helpu i roi cyngor priodol i
mi.
Am wybodaeth ychwanegol ar sut mae’r Cyngor yn prosesu eich gwybodaeth bersonol yn unol â'r
Gyfraith Diogelu Data, gweler ein Polisi Preifatrwydd Llawn ar wefan y Cyngor
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymwadiad/Pages/default.aspx
Rwy’n cytuno i’m gwybodaeth gael ei rhannu â (ticiwch y perthnasol):
Adran y Dreth Gyngor
Banc Bwyd
Dŵr Cymru
Fy landlord
Gwasanaethau Cymdeithasol
Adrannau’r Llywodraeth (e.e. Adran Gwaith a Phensiynau, CThEM)
Cwmni y mae arian arnoch iddynt (e.e Provident, benthyciadau diwrnod talu, cwmnïau cardiau
credyd)
Nwy/trydan/cwmnïau dŵr
Asiantaethau cynghori eraill (e.e. CAB, Shelter)
Meddyg Teulu/Ysbyty

Medi 2019

Enw:

1

Cyfeiriad:

1
Cod Post:
Rhif Yswiriant
Gwladol:

Rhif Ffôn:
Dyddiad geni:

________

Cydsyniad
Hoffwn i Gyngor Caerdydd fod yn eiriolwr ar fy rhan. Cânt gadw’r wybodaeth ar y ffurflen hon a
gwybodaeth arall y byddaf yn darparu iddynt i’m cynrychioli. Rwy’n cydsynio i unrhyw wybodaeth
bersonol sydd ei hangen gael ei rhyddhau yn gyfrinachol i’r cynrychiolydd a enwir.
Os dymunech dynnu eich cydsyniad yn ôl, e-bostiwch hyncynghori@caerdydd.gov.uk a byddwn yn
ymdrin â’ch cais cyn gynted â phosibl.
Diogelu Data
Defnyddir unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych i Gyngor Caerdydd ddim ond mewn eiriolaeth ar
eich rhan. Byddwn yn cynnal eich gwybodaeth bersonol ar ein systemau cyn hired ag y defnyddiwch
y gwasanaeth y gwnaethoch gais amdano, a byddwn yn ei thynnu a'i dinistrio pan nad oes angen ei
chadw mwyach. Sylwer y gall fod angen inni gadw rhywfaint o wybodaeth ar ffeil at ddibenion yswirio.
Ni chaiff unrhyw wybodaeth ei datgelu i drydydd partïon cyn cael eich cydsyniad, oni bai bod
gorfodaeth neu ganiatâd gan y gyfraith. Byddwn yn sicrhau y cedwir yr holl wybodaeth bersonol yn
ddiogel, yn unol â Deddf Diogelu Data 2018.

Llofnod:

1
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Dyddiad:

Nodiadau
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