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Oedolyn Anabl – Cyplau sy’n Methu 

Rhannu Ystafell Wely 
Cyngor Dinas Caerdydd 

Budd-dal Tai 
 
Os ydych yn hawlio Budd-dal Tai, ac na allwch rannu ystafell wely a’ch partner 
oherwydd anabledd, mae’n bosibl bod hawl gennych i gael mwy o fudd-dal. I fod yn 
gymwys, rhaid i chi neu’ch partner fod yn derbyn: 

• Cyfradd Ganolog neu gyfradd Uwch elfen ofal y Lwfans Byw i'r Anabl 
Lwfans Gweini cyfradd Uwch 

• Taliadau Annibyniaeth Bersonol – Elfen bywyd beunyddiol 

• Taliadau Annibyniaeth y lluoedd Arfog 

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod i ni am yr anabledd a’i effaith arnoch chi 

a’ch partner. 

Manylion y person sy’n hawlio Budd-dal Tai 
Enw llawn:  
Dyddiad geni:  
Rhif Yswiriant gwladol:  
Cyfeirnod yr hawliad:  
 
Manylion y person nad ydynt yn gallu rhannu ystafell ac am eu 
hanabledd 

Enw’r person gyda’r anabledd:  
Rhowch wybodaeth i ni am yr anabledd:  
 
 
 
 
 
 
Pam mae’r anabledd yn golygu bod angen hystafell eu hunain?  
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Eich datganiad 
Darllenwch y datganiad yn ofalus cyn ei lofnodi a nodi’r dyddiad arno. 
 

• Rwy’n deall bod y cais yma yn cael ei wneud i chi, Cyngor Dinas Caerdydd a bod chi yn 
gallu prosesu fy nata personol achos bod gyda chi gofyniad cyfreithiol i wneud ynni. 

• Rwy’n datgan bod y wybodaeth rwyf wedi ei rhoi ar y ffurflen hon yn gywir a chyflawn hyd 
eithaf fy ngwybodaeth a'm cred. 

• Deallaf os rhoddaf wybodaeth sy’n anghywir neu’n anghyflawn, y gellid fy erlyn neu gellid 
cymryd camau eraill yn fy erbyn. 

• Rwy’n deall y byddwch yn casglu, cadw, a defnyddio'r wybodaeth rwyf wedi ei rhoi i 
brosesu fy nghais am Fudd-dal Tai a Gostyngiad Treth Cyngor; ac i gysylltu gyda fi am 
wasanaethau arall efallai i fydd gennyf hawl i; ac i atal twyll.   

• Rwy’n cytuno cewch gadarnhau’r wybodaeth gyda ffynonellau eraill fel adrannau eraill y 
Cyngor, Cynghorau eraill neu fy nghyflogwr.  (Nid yw’r rhestr hon yn gyflawn.) 

• Rwy’n deall y gallech ddefnyddio unrhyw wybodaeth rwyf wedi ei rhoi mewn cysylltiad â 
hyn ac unrhyw gais arall ar gyfer budd-daliadau nawdd cymdeithasol a wnaed gennyf neu y 
gallwn eu gwneud. Gallwch roi rhywfaint o wybodaeth i sefydliadau eraill, fel adrannau’r 
llywodraeth, awdurdodau lleol a chwmnïau sector preifat fel banciau a sefydliadau a allai 
fenthyca arian i mi, os bydd y gyfraith yn caniatáu hyn. 

• Rwy’n deall efallai a fyddwch yn rhannu gwybodaeth benodol gyda fy landlord a phobl 
eraill os rydw i wedi rhoi caniataid i chi gwneud ynni. 

• Gwn fod rhaid i mi eich hysbysu yn ysgrifenedig ar unwaith o unrhyw newid yn fy 
amgylchiadau a allasai effeithio ar fy nghais. 
 

Llofnod:  
Enw mewn print:  
Dyddiad:  
 
Os ydych yn cael anhawster yn deall y ffurfl en hon, mae cymorth ar gael 
mewn nifer o ieithoedd yn yr Hybiau. 
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