Enw: ______________________________________________
Cyfeiriad: __________________________________________
Dyddiad cyhoeddi: _________________________
___________________________________________________
Rhif y cais: ________________________________
_________________________

Côd post: ______________

Croesawn ohebiaeth yn y Gymraeg a fydd gohebu yn y Gymraeg ddim yn arwain at oedi. Rhowch wybod inni beth
yw eich dewis iaith, y Gymraeg neu’r Saesneg.
Ticiwch yr iaith o’ch dewis

Cymraeg Q

Saesneg Q

Efallai bydd angen i ni gysylltu â chi. Er mwyn i ni brosesu’ch cais yn gynt, nodwch eich rhif ffôn yn ystod y dydd neu
rif eich ffôn symudol yma.
Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost:

Ffurﬂen gais am Daliad Tai yn ôl Disgresiwn (TTD)
Nodyn pwysig
Rydych chi wedi nodi eich bod chi’n dymuno cyﬂwyno cais am ragor o gymorth ariannol tuag at eich
costau tai. Oherwydd mai dim ond hyn o hyn o arian sydd ar gael i helpu ymgeiswyr sydd mewn
angen, rhaid ystyried bob cais yn ôl ei haeddiant ei hun. Noder: Does dim modd i ni helpu gyda
chostau Treth y Cyngor.
Llenwch y ffurﬂen yma a’i hanfon i: Tŷ Bronwydd, Y Porth CF39 9DL. Os oes cwestiynau neu bryderon gyda chi
ynglŷn â llenwi’r ffurﬂen gais yma, fe gewch chi drefnu apwyntiad i ymweld ag un o’r swyddfeydd canlynol:
Canolfannau iBobUn:
Tŷ Sardis, Sardis Road, Pontypridd CF37 1DU
Llyfrgell Aberdâr, Green St, Aberdâr, CF44 7AG
Plasa’r Porth, Y Porth, CF39 9PG
Llyfrgell Treorci, Station Road, Treorci CF42 6NN
Llyfrgell Aberpennar, Knight Street, Aberpennar CF45 3EY
Canolfan Cyngor ar Faterion Tai 11–12 Heol Gelliwastad, Pontypridd CF37 2BW
Os ydych chi’n bwriadu ymweld â Swyddfa iBobUn, coﬁwch drefnu apwyntiad ymlaen llaw un
ai drwy gyrchu gwefan y Cyngor: www.rctcbc.gov.uk/archebu neu drwy ffonio 01443 425005.
At ein defnydd ni yn unig ______________________ DHPAPP
Dyddiad derbyn y ffurﬂen yma (stamp)
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Chris Lee CPFA
Cyfarwyddwr Cyfadran y Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen
Cyfadran y Gwasanaethau Corfforaethol, Tŷ Bronwydd, Y Porth CF39 9DL
Ffôn: 01443 425002 • Ffacs: 01443 680661
Ffôn Testun ar gyfer pobl fyddar: 01443 425015
E-bost: CwestiynauBudd-dalTai@rhondda-cynon-taf.gov.uk
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Nodwch pam rydych chi’n cyﬂwyno cais am TTD? (Ticiwch bob blwch sy’n berthnasol)
Mae fy mudd-dal wedi gostwng oherwydd bod ystafell wely sbâr gyda ﬁ.
Mae’r cap incwm budd-daliadau wedi effeithio arna i.
Mae fy mudd-dal wedi gostwng oherwydd newidiadau i’r gyfradd Lwfans Tai Lleol.
Mae fy mudd-dal wedi gostwng oherwydd bod rhywun wedi symud allan o’m cartref.
Mae angen cymorth ariannol arna i i symud i eiddo llai.
Mae angen cymorth ariannol arna i tra rydw i’n chwilio am waith neu ragor o waith.
Mae fy mudd-dal wedi gostwng oherwydd newidiadau i’r cynllun Budd-dal Tai.
Dydw i ddim yn gallu fforddio talu’r gwahaniaeth rhwng fy rhent a’m Budd-dal Tai am resymau eraill.
Nodwch pam yma:

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

A. Ynglŷn â’ch cartref
1.

Faint ydy’ch rhent wythnosol chi?

2.

Ydych chi ar ei hôl hi gyda’ch rhent?
Os ydych chi, nodwch faint.

3.

Ydw Q

Nac ydw Q

Q

Nac oes Q

Ydw Q

Nac ydw Q

£

Oes gyda chi gyfalaf/cynilion?
Os oes, nodwch faint.

4.

£

Oes
£

Ydych chi wedi chwilio am lety rhatach?
Os ydych chi, rhowch fanylion

Os na, nodwch pam

5.

Ydy’ch enw chi ar y Gofrestr Tai Cyffredin?

Ydy Q

Nac ydy Q

6.

Ydych chi wedi cofrestru gydag Asiantaeth Tai/Gosod Tai?

Ydw Q

Nac ydw Q

7.

Symudoch chi i mewn i’r eiddo yn sgil trychineb
Do Q

Naddo Q

yn eich cartref megis tân neu lifogydd?
Os felly, rhowch fanylion am y trychineb isod.
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8.

Symudoch chi i mewn i’r eiddo oherwydd eich bod chi’n ffoi rhag trais?

9.

Ydy’ch cartref wedi cael ei addasu’n arbennig ar gyfer person
anabl sy’n aelod o’ch cartref?

Do Q

Naddo Q

Ydy Q

Nac ydy Q

Os ydy e, rhowch restr o’r addasiadau.

10. Pan symudoch chi i mewn i’ch cartref, oeddech chi’n gallu fforddio
talu’ch rhent heb help Budd-dal Tai?

Oeddwn Q

Nac oeddwn Q

Os oeddech chi, disgriﬁwch y newid yn eich amgylchiadau a arweiniodd at gyﬂwyno cais am Fudd-dal
Tai? Rhowch eich ateb isod.

11. Dydy dewis amgen o lety ddim wedi cael ei gynnig i mi (ticiwch os yw hyn yn berthnasol)

Q

Mae’r ystafell wely sbâr yn cael ei defnyddio ar gyfer:

ers (nodwch y dyddiad):
B. Gwybodaeth am eich teulu

1.

Oes angen gofal neu gymorth ar unrhyw un yn eich teulu
oherwydd ei fod e’n sâl, yn oedrannus neu’n anabl?

Oes Q

Nac oes Q

Os oes, rhowch y manylion isod

2.

Oes aelod o’ch teulu, a oedd yn byw gyda chi, wedi marw o fewn y 12 mis diwethaf? Oes Q Nac oes Q
Os oes, rhowch ei enw, dyddiad y farwolaeth a’i berthynas â chi ac unrhyw gostau bu rhaid i chi’i dalu
oherwydd ei farwolaeth.
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3.

Ydych chi/Ydy’ch partner yn cael y canlynol?
Lwfans Byw i’r Anabl

Ydw/Ydy Q Nac ydw/Nac ydy Q

Lwfans Gweini

Ydw/Ydy Q Nac ydw/Nac ydy Q

Lwfans Symudedd

Ydw/Ydy Q Nac ydw/Nac ydy Q

Pensiwn Rhyfel

Ydw/Ydy Q Nac ydw/Nac ydy Q

Taliad Annibyniaeth Personol

Ydw/Ydy Q Nac ydw/Nac ydy Q
Oes Q

Nac oes Q

4.

Oes gyda chi gerbyd o dan y cynllun symudedd?

5.

Oes gyda chi gynhaliwr (gofalwr) dros nos sydd ddim yn byw gyda chi fel arfer? Oes Q

Nac oes Q

C. Gwybodaeth amdanoch chi a’r bobl sy’n byw gyda chi
1.

Gwybodaeth amdanoch chi a’ch partner
Ymgeisydd

Partner

Enw:
Dyddiad geni:
Rhif Yswiriant Gwladol:
Anabledd cofrestredig
(rhowch fanylion):
Cyﬂwr meddygol
(rhowch fanylion):
Os yw’r person yn feichiog, nodwch
y dyddiad geni disgwyliedig:
Rydw i’n gweithio i:
Sut rydw i'n teithio i'r gwaith:
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2. Gwybodaeth am eich plant
Os nad oes plant gyda chi, ewch i Adran 3
Os oes gyda chi fwy na chwech o blant, llenwch y dudalen ychwanegol sydd wedi’i darparu.
Plentyn hynaf

Ail blentyn

Trydydd plentyn

Enw:
Dyddiad geni:
Bachgen neu ferch:
Anabledd cofrestredig
(rhowch fanylion):
Cyﬂwr meddygol
(rhowch fanylion):
Os yw'n feichiog, nodwch y
dyddiad geni disgwyliedig:
Ticiwch bob blwch sy’n berthnasol
Plentyn hynaf
Plentyn maeth
Q
Plentyn sydd ddim yn blentyn maeth i
mi ond rydw i’n gofalu amdano
Q
Mynd i ysgol feithrin (rhan-amser)
Q
Mynd i ysgol feithrin (amser llawn)
Q
Mynd i ysgol gynradd
Q
Mynd i ysgol iau
Q
Mynd i ysgol uwchradd
Q
Mynd i goleg neu chweched dosbarth
Q
Mynd i’r brifysgol
Q
Dilyn cwrs arholiad
Q
Cymryd rhan mewn cynllun hyfforddi ar
gyfer gweithio
Q
Prentis
Q
Gweithio’n rhan-amser
Q
Gweithio’n amser llawn
Q
Gwasanaeth milwrol
Q

Ail blentyn
Q

Trydydd plentyn
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

Rhannu cyfrifoldeb â chyn-bartner - Plentyn hynaf
Pwy sy’n cael y budd-dal plant?
Mewn wythnos, sawl gwaith mae’r
plentyn yn aros dros nos yn eich cartref?

Rhannu cyfrifoldeb â chyn-bartner - Ail blentyn
Pwy sy’n cael y budd-dal plant?
Mewn wythnos, sawl gwaith mae’r
plentyn yn aros dros nos yn eich cartref?

Rhannu cyfrifoldeb â chyn-bartner - Trydydd plentyn
Pwy sy’n cael y budd-dal plant?
Mewn wythnos, sawl gwaith mae'r
plentyn yn aros dros nos yn eich cartref?
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Pedwerydd plentyn

Pumed plentyn

Chweched plentyn

Enw:
Dyddiad geni:
Bachgen neu ferch:
Anabledd cofrestredig
(rhowch fanylion):
Cyﬂwr meddygol
(rhowch fanylion):
Os yw'n feichiog, nodwch y
dyddiad geni disgwyliedig:
Ticiwch bob blwch sy’n berthnasol
Pedwerydd plentyn
Plentyn maeth
Q
Plentyn sydd ddim yn blentyn maeth i
mi ond rydw i’n gofalu amdano
Q
Mynd i ysgol feithrin (rhan-amser)
Q
Mynd i ysgol feithrin (amser llawn)
Q
Mynd i ysgol gynradd
Q
Mynd i ysgol iau
Q
Mynd i ysgol uwchradd
Q
Mynd i goleg neu chweched dosbarth
Q
Mynd i’r brifysgol
Q
Dilyn cwrs arholiad
Q
Cymryd rhan mewn cynllun hyfforddi ar
gyfer gweithio
Q
Prentis
Q
Gweithio’n rhan-amser
Q
Gweithio’n amser llawn
Q
Gwasanaeth milwrol
Q

Pumed plentyn
Q

Chweched plentyn
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

Rhannu cyfrifoldeb â chyn-bartner - Pedwerydd plentyn
Pwy sy’n cael y budd-dal plant?
Mewn wythnos, sawl gwaith mae'r
plentyn yn aros dros nos yn eich cartref?

Rhannu cyfrifoldeb â chyn-bartner - Pumed plentyn
Pwy sy’n cael y budd-dal plant?
Mewn wythnos, sawl gwaith mae’r
plentyn yn aros dros nos yn eich cartref?

Rhannu cyfrifoldeb â chyn-bartner - Chweched plentyn
Pwy sy’n cael y budd-dal plant?
Mewn wythnos, sawl gwaith mae’r
plentyn yn aros dros nos yn eich cartref?
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2.

Dalen ychwanegol
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3.

Gwybodaeth am y bobl eraill sy’n byw gyda chi

Os nad oes pobl eraill sy’n byw gyda chi, ewch i adran Ch ond coﬁwch ddarllen y nodiadau ar dudalen 10
yn gyntaf.
Os oes gyda chi fwy na thri o bobl eraill, llenwch y ddalen ychwanegol sydd wedi’i darparu.
Person cyntaf

Ail berson

Trydydd person

Enw:
Dyddiad geni:
Gwryw neu Fenyw:
Anabledd cofrestredig
(rhowch fanylion):
Cyﬂwr meddygol
(rhowch fanylion):
Os yw’n feichiog, rhowch y
dyddiad geni disgwyliedig:
Incwm misol gros /incwm
wythnosol os ydych chi’n
gwybod:
Faint mae'r person yn ei
gyfrannu tuag at dreuliau'r
cartref?
Ticiwch bob blwch sy’n berthnasol
Wedi ymddeol
Mynd i’r coleg
Mynd i’r brifysgol
Dilyn cwrs arholiad
Cymryd rhan mewn cynllun hyfforddi
ar gyfer gweithio
Prentis
Gweithio rhan-amser
Gweithio amser llawn
Hawlio Lwfans Cyﬂogaeth a Chymorth
Hawlio Lwfans Ceisio Gwaith
Hawlio Credyd Pensiwn
Hawlio Credyd Cynhwysol
Hawlio Cymhorthdal Incwm
Cael Pensiwn Ymddeol y Wladwriaeth
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Person cyntaf
Q
Q
Q
Q

Ail berson
Q
Q
Q
Q

Trydydd person
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

3.

Dalen ychwanegol
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Darllenwch y canlynol yn ofalus.
Yn yr adrannau canlynol byddwn ni’n holi ynglŷn â’ch sefyllfa ariannol a
pha opsiynau sydd ar gael i chi fydd yn eich galluogi i newid pethau.
Mae’n bwysig eich bod chi’n rhoi cymaint o wybodaeth â phosibl fel bod
gyda chi, a chan y Cyngor, ddealltwriaeth o’ch sefyllfa a’r hyn fydd modd
ei wneud i helpu.
Yn yr adran nesaf, byddwn ni’n holi ynglŷn â’ch incwm chi ac incwm
eich partner. Fyddwn ni ddim angen gwybod am incwm a gwariant yr
oedolion eraill sy’n byw yn eich cartref (pobl sydd ddim yn ddibynnol).
Serch hynny, dylech chi gynnwys unrhyw rent neu gymorth ariannol
maen nhw’n ei dalu am fyw yn eich cartref.
Rydyn ni wedi rhoi llyfryn i chi fydd yn eich helpu chi i nodi’r arian sy’n
dod i mewn a’r arian sy’n cael ei wario. Mae’r eitemau sy’n cael eu
rhestru yn y llyfryn yn ganllaw yn unig, ac nid rhestr gyﬂawn o incwm a
gwariant posibl mohoni. Mae’n bosibl na fydd rhai o’r enghreifftiau yn
berthnasol i’ch cartref chi.
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Ch. Gwybodaeth am eich incwm
Rhowch fanylion am eich holl incwm isod.
Chi (£)

Eich partner (£)

Wythnosol

Bob
pythefnos

Bob mis

Cyﬂog
Lwfans Ceisio Gwaith
Cymhorthdal Incwm
Budd-dal Analluogrwydd
Pensiwn
Credyd Treth Plant /
Credyd Treth Gwaith
Budd-dal Plant
Cynhaliaeth i blentyn
Lwfans Cyﬂogaeth a
Chymorth
Lwfans Maethu
Credyd Cynhwysol
Cyfrifon Banc
Bondiau/Cyfrannau
Cymdeithas Adeiladu
Cyfrif Cynilo Unigol (ISA)
Cynilion
Arall (Nodwch)

CYFANSWM
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D. Gwybodaeth am eich treuliau
Mae’n bwysig eich bod chi’n rhestru’ch treuliau mewn ffordd sydd mor gynhwysfawr â phosibl, er
mwyn i ni asesu eich amgylchiadau yn gywir. Defnyddiwch y ddalen ychwanegol ar y dudalen nesaf
os bydd angen.
Chi (£)

Eich partner (£)

Wythnosol

Bob
pythefnos

Bob mis

Trydan
Nwy
Dŵr
Cadw tŷ /Bwyd ac ati
Benthyciadau/Taliadau
hurbrynu neu daliadau i
gwmni Provident
Costau Moduro/Teithio
Catalog
Prydau Ysgol
Ffôn - Talu wrth fynd
neu Gontract
Yswiriant Adeiladau/
Cynnwys
Teledu
Lloeren/Cebl/
Rhyngrwyd/Band Eang
Sigaréts/Alcohol
Treth y Cyngor
Dillad
Teledu a
'Buy As You View'
Costau sy’n
gysylltiedig â’r gwaith
Gwariant oherwydd
anabledd
Arall – nodwch:
CYFANSWM
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D. Dalen ychwanegol
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Dd.

Beth allwch chi’i wneud i helpu’ch hunan?

Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y gall TTD ddarparu ateb tymor hir i fwlch rhwng y rhent a’r Budddal Tai. Cyn iddi fod yn bosibl dyfarnu TTD byddai’n ddefnyddiol pe cawn ni syniad o ba gamau rydych chi
wedi’u hystyried i unioni’r sefyllfa.

Cam gweithredu

Rhagor o oriau
gwaith

14

Tebygolrwydd o
gyﬂawni hyn?
(sgôr rhwng 1 a
5 lle mae 1 yn
golygu ‘ddim yn
bosibl’ a 5 yn
golygu bydd yn
‘cael ei wneud yn
bendant’)
4

Rheswm pam y
gall hyn fod yn
anodd

Mae f'enw i
ar restr aros
fy nghyﬂogwr
ar gyfer oriau
ychwanegol.

Tystiolaeth

Llythyr gan y
cyﬂogwr

Dyddiad targed ar
gyfer cyﬂawni

31/7/14
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Dalen ychwanegol os oes angen
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E. Datganiad
Darllenwch y datganiad yma’n ofalus, ac yna’i lofnodi a rhoi’r dyddiad.
Mae’r wybodaeth rydw i wedi’i rhoi ar y ffurﬂen yma’n gywir ac yn gyﬂawn.
•

Rydw i’n rhoi caniatâd i chi wneud unrhyw ymholiadau angenrheidiol i gadarnhau’r wybodaeth sydd ar y
ffurﬂen yma, a all gynnwys, ond sydd ddim yn gyfyngedig i, adrannau eraill o fewn y Cyngor, cynghorau
eraill ac awdurdodau sy’n rhoi budd-daliadau neu asiantaethau allanol. Gall y rhain, lle bo hynny’n cael ei
ganiatáu gan y gyfraith, gynnwys asiantaethau gwirio credyd neu Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

•

Os bydda i’n rhoi gwybodaeth anghywir neu anghyﬂawn, neu’n methu â rhoi gwybod am unrhyw
newid a fyddai’n effeithio ar fy hawl, rydw i’n deall y bydd gofyn i mi nid yn unig i ad-dalu’r Taliadau Tai
yn ôl Disgresiwn ond hefyd ei bod hi’n bosibl y bydd camau yn cael eu cymryd yn f’erbyn. Gall y rhain
gynnwys camau cyfreithiol, derbyn cosb ariannol neu rybudd.

Eich llofnod:
Llofnod eich partner:
Dyddiad:

Os yw’r ffurﬂen yma wedi cael ei llofnodi gan berson arall, hynny yw, rhywun heblaw’r person sy’n
hawlio neu’i bartner:
Ai penodai swyddogol ydych chi neu oes gyda
chi atwrneiaeth i weithredu ar ran y person yma?

Ie/Oes Q

Nage/Nac oes Q

Nodwch pam rydych chi’n llofnodi’r ffurﬂen yma ar ran y person sy’n hawlio.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Enw a chyfeiriad y person sydd wedi llofnodi’r ffurﬂen
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

J/N 47113-48

Eich llofnod:

Rhif ffôn:
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Dyddiad:

Perthynas â’r person sy’n hawlio
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