Gwresogi ac Arbed
Tystiolaeth sy'n ofynnol ar gyfer Cais am Grant
Ynni

TYSTIOLAETH ARIANNOL: Rhowch y dystiolaeth incwm ganlynol ar gyfer holl
aelodau'r cartref (yn ôl yr angen):
•
•
•

•
•
•
•
•

Cyflogau - 3 mis neu 5 wythnos o slipiau cyflog;
Pensiwn (pensiynau gwladol neu alwedigaethol a phreifat) - rhowch lythyr diweddar yn
cadarnhau'r swm rydych chi'n ei dderbyn;
Incwm gan yr Adran Gwaith a Phensiynau h.y. lwfans byw i'r anabl, credyd pensiwn,
credyd cynhwysol - prawf o'r llythyr dyfarnu diweddaraf gan yr Adran Gwaith a
Phensiynau neu ddatganiad banc yn dangos y taliadau;
Benthyciadau myfyrwyr - cadarnhad o swm y benthyciad a'r ad-daliadau;
Arian parod yn lle taliadau glo - copi o'r symiau a dderbyniwyd;
Budd-dal plant neu unrhyw daliadau cynhaliaeth - copi o'r llythyr dyfarnu;
Prawf o forgais neu daliadau rhent - naill ai o ddatganiad banc, llythyr morgais neu lyfr
rhent/cytundeb tenantiaeth;
Prawf o unrhyw gynilion gan gynnwys cyfrifon cynilo unigol, cyfrifon mewn banciau neu
gymdeithasau adeiladu, cyfrifon swyddfa bost, taliadau blwydd-dal, stociau a
chyfranddaliadau, bondiau premiwm ac Arbedion a Buddsoddiadau Cenedlaethol datganiad banc diweddar neu lythyr balans/prisio;

•

Datganiadau banc ar gyfer cyfrifon cyfredol (bob 3 mis) - y mae angen eu darparu dim
ond pan delir incwm yn uniongyrchol i'r banc i wirio incwm, os nad oes slipiau cyflog neu
dystiolaeth arall fel y rhestrir uchod yn cael eu darparu;

•

Eiddo - os ydych chi'n berchen ar eiddo arall heblaw i'r un rydych chi'n byw ynddo fel eich
prif le preswyl, rhowch dystiolaeth o brisiad diweddar ac unrhyw swm morgais sy'n
weddill (os yw'n berthnasol);

AC unrhyw incwm arall a dderbyniwch nad yw wedi'i restru uchod
* Dylai'r dystiolaeth a ddarperir gael ei dyddio o fewn y mis diwethaf, oni chytunir arno gan y
Garfan Gwres ac Arbed.
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CYFLYRAU IECHYD: Os oes gan unrhyw un yn eich cartref un o'r cyflyrau iechyd
canlynol, rhowch gadarnhad ar ffurf naill ai llythyr diagnosis, apwyntiad clinig neu
wiriad meddyg teulu:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

85 oed a hŷn
Plant o dan 5 oed a mamau beichiog
Clefyd resbiradol (Clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint, asthma)
Clefyd cardiofasgwlaidd (e.e. clefyd isgemig y galon, clefyd cerebro-fasgwlaidd)
Afiechyd meddwl cymedrol i ddifrifol (e.e. sgitsoffrenia, anhwylder deubegwn)
Y sawl sy'n camddefnyddio sylweddau
Dementia
Clefydau niwrobiolegol a chysylltiedig (e.e. ffibromyalgia, enseffalomyelitis myalgic
(‘ME’))
Salwch terfynol - Cancr
Symudedd cyfyngedig
Clefydau'r Hemoglobin (clefyd y cryman-gell, thalasaemia)
Anableddau Dysgu Dwys
Afiechydon hunanimiwn a diffyg imiwnedd (e.e. lupus, enseffalomyelitis myalgic (‘ME’),
clefyd y siwgr, HIV)
SUT I GYFLWYNO EICH TYSTIOLAETH I GEFNOGI EICH CAIS

Postiwch neu cyflwynwch ef i ni yma:
Y Garfan Gwresogi ac Arbed, Llawr 2
taf.gov.uk
Tŷ Sardis, Heol Sardis,
Pontypridd. CF37 1DU

Anfonwch e-bost aton ni:
gwresogiacarbed@rhondda-cynon-

(Nodwch: byddwch chi'n anfon unrhyw ddogfenau drwy e-bost neu drwy'r post ar eich risg eich hun)

Os oes angen unrhyw gyngor
neu gymorth pellach arnoch,
ffoniwch ni ar: 01443 281136
neu anfonwch e-bost at:
gwresogiacarbed@rhonddacynon-taf.gov.uk.
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