
CYNGOR GWYNEDD
Swyddfeydd y Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1SH
Ffôn:  01286 682689
Ebost:  budd-daliadau@gwynedd.llyw.cymru

TALIADAU TAI DEWISOL (TTD)
FFURFLEN GAIS  

Gallwch gael Taliadau Tai Dewisol os ydym yn meddwl eich bod angen cymorth ychwanegol gyda’ch 
Costau Tai. Bydd unrhyw daliad yn ychwanegol i unrhyw Fudd-dal Tai / Elfen Tai o’ch Credyd Cynhwysol, 
ond mae’n rhaid i chi fod yn derbyn unai Budd-dal Tai neu Elfen Tai o Gredyd Cynhwysol cyn y gallwn 
ystyried os ydych angen mwy o help efo’ch costau tai.

Beth yw Costau Tai?

Yn arferol, costau tai yw taliadau rhent, ond gall hefyd olygu rhent ymlaen llaw, blaendaliadau, a 
chostau eraill sy’n gysylltiedig efo tai megis costau symud tŷ.

Nid yw’r eitemau canlynol yn cael eu cynnwys o dan Daliadau Tai Dewisol:
 • taliadau gwasanaeth anghymwys (e.e. taliadau am danwydd, dw^ r poeth neu brydau bwyd)
 • codiadau rhent o ganlyniad i ôl-ddyledion rhent taladwy, a
 • rhai sancsiynau a/neu ostyngiadau mewn budd-dal.

Sut i wneud cais am Daliad Tai Dewisol

Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais a’i dychwelyd i ni cyn gynted ag sydd bosib. Bydd angen i chi 
anfon unrhyw dystiolaeth gefnogol a manylion eich incwm a gwariant atom hefyd.

Angen cymorth pellach?

Os ydydch angen cymorth ychwanegol efo’ch sefyllfa ariannol neu anghenion tai, cysylltwch efo un o’r 
mudiadau cefnogol a ddangosir isod: 

Mudiad Cefnogaeth sydd ar gael a manylion cyswllt

 Shelter – cyngor ar rentu, digartrefedd a throi allan
 Ffôn: 08000 495 495
 Ewch i: hiip://www.sheltercymru.org.uk

  Cyngor ar Bopeth –  Cyngor ariannol a chymorth annibynnol i gwblhau’r ffurflen 
TTD a/neu gais am Fudd-dal Tai a Gostyngiad Treth Cyngor

 •  Llinell Gymorth Cymru :  0808 27 87 922   
 • Ewch i: www.cabgwynedd.cymru
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CYNGOR GWYNEDD
Swyddfeydd y Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1SH
Ffôn:  01286 682689
Ebost:  budd-daliadau@gwynedd.llyw.cymru

Defnydd swyddfa’n unig
Dyddiad derbyn (stamp)

Dyddiad anfon

FFURFLEN GAIS AM DALIAD TAI DEWISOL

1.    Pa fath o help ydych ei angen? (ticiwch plîs)  

  TALIADAU CYFREDOL i helpu efo’ch rhent wythnosol.

  TALIAD UNTRO i helpu efo taliad penodol (e.e. Blaendal Rhent)
  Os IE, cwblhewch gwestiwn 1, 2, 3, a 14 i 17.

Dywedwch wrthym pam eich bod yn gwneud cais am TTD? (ticiwch y rhai perthnasol)

  Mae fy mudd-dal yn cael ei leihau am fod gennyf ystafell wely sy’n cael ei chyfrif fel un sbâr

  Rwy’n cael fy effeithio gan y Cap Budd-daliadau

  Mae fy mudd-dal yn cael ei leihau oherwydd y raddfa Lwfans Tai Lleol

  Mae fy mudd-dal wedi lleihau am fod rhywun wedi symud i mewn / allan o fy nghartref.

  Rwyf angen cymorth ariannol i fy helpu i symud i mewn i eiddo llai.

  Rwyf angen cymorth ariannol tra byddaf yn chwilio am waith neu ragor o waith.

   Mae fy mudd-dal wedi lleihau oherwydd bod newidiadau i’r cynllun Budd-dal Tai wedi effeithio arnaf.

  Ni allaf fforddio i dalu’r gwahaniaeth rhwng fy rhent â’m Budd-dal Tai am resymau eraill.
  Dywedwch pam wrthym yma:

Enw llawn a theitl

Cyfeiriad cyfredol:
(cynnwys rhif fflat/ystafell)

Rhif Yswiriant Cenedlaethol Dyddiad Geni / /

Rhifau ffôn Llinell Tir Symudol

Cyfeirnod Budd-dal Tai  
Cyfeiriad ebost

   (opsiynol)
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 Ydych chi ?
 
 Ticiwch y blwch 
 priodol
  

2. MANYLION EICH CARTREF

3. AELODAU’R CARTREF

Yn berchen eich ty, neu’n talu morgais

Yn talu rhent i Gymdeithas Tai

Yn byw mewn Llety ac yn derbyn 
prydau bwyd

Yn talu rhent i’r Cyngor

Yn talu rhent i landlord preifat

Arall  (Rhowch fanylion)

Os ydych yn talu rhent i Gymdeithas Tai, landlord preifat neu fyw mewn llety, RHAID amgau prawf o’r rhent 
cyfredol. (Cytundeb Tenantiaeth, llyfr rhent, derbyniadau neu lythyr o gadarnhad gan y landlord).

Dyddiad cychwyn Tenantiaeth yn y cyfeiriad cyfredol/newydd   / /

Dyddiad symud i fewn os yn wahanol i’r uchod    / /

Nodwch eich rhwymedigaeth rhent    £  wythnosol/misol ayyb 

Nodwch nifer yr ystafelloedd gwely sydd yn yr eiddo  

Plîs nodwch os ydych eisiau i unrhyw daliad o deilyngdod TTD gael ei wneud i chi, eich landlord (neu 
unrhyw berson arall,)  

Os ydych wedi ceisio neu’n derbyn CREDYD CYNHWYSOL anfonwch eich llythyr hysbysiad Credyd 
Cynhwysol i ni fel tystiolaeth o’ch dyfarniad.

Rhestrwch bawb sydd yn byw gyda chwi os gwelwch yn dda, gan roi “neb” os nad oes unrhyw un.

Enw  Perthynas i chi Dyddiad Geni

4.  Ydi’ch cartref wedi ei addasu i helpu efo anabledd sy’n effeithio arnoch chi neu aelod o’ch 
teulu?

  Os Do, rhowch fanylion yr addasiadau a’r rhesymau pam fod eu hangen

Do 

Naddo
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7.    Ydych chi wedi ceisio dod o hyd i lety rhatach?
  Os ‘Do’, plîs darparwch fanylion. Os llwyddoch i ddarganfod llety rhatach, ond wnaethoch chi 

ddim symud yno, eglurwch pam isod.
 Os ‘Naddo’, fedrwch chi egluro isod pam nad ydych wedi chwilio am lety rhatach.

Do 

Naddo

5.   Oes gennych chi drefniadau cystodaeth ar y cyd o blentyn neu blant, ond dim yn derbyn 
taliadau Budd-dal Plant i’r plant hynny?

  Os ‘Oes’, darparwch brawf (os oes gennych orchymyn llys yn caniatáu cystodaeth - 
darparwch hwn).

  Os ‘Oes’, ond heb orchymyn llys, darparwch gopi o lythyr gan eich cyn bartner neu unrhyw 
brawf arall.

6.    Meini Prawf Maint Budd-dal Tai. Cwblhewch yr adran yma os oes mwy o ystafelloedd yn eich cartref na sydd yn cael 
eu caniatau gan reolau Budd-dal Tai. Mae hyn yn cynnwys tenantiaid yn y Sector Preifat, ac yn enwedig tenantiaid 
y Sector Cymdeithasol sy’n cael eu heffeithio gan y Cymhorthdal Ystafell Sbâr (sy’n cael ei adnabod yn gyffredinol 
fel “Treth Ystafell Wely”).

  Os oes mwy o ystafelloedd yn eich cartref na mae’r teulu eu hangen (yn ôl rheolau Budd-dal Tai), 
oes yna unrhyw reswm pam eich bod angen yr ystafell(oedd) ychwanegol? Er enghraifft, nad 
ydych chi a’ch partner yn medru rhannu ystafell wely oherwydd cyflwr meddygol, neu blentyn 
yn methu rhannu ystafell wely oherwydd anabledd difrifol. 

 Os ‘Oes’, esboniwch os gwelwch yn dda, gan ddarparu tystiolaeth i gefnogi

Do 

Naddo

Oes 

Nacoes

 Enw Dyddiad geni Cyfeiriad Cartref arferol Pa mor aml maent yn aros efo chi?

8.  Ydych chi wedi cofrestru efo Tîm Opsiynau Tai Gwynedd am dŷ arall, gan gynnwys tŷ llai os ydych 
yn cael eich effeithio gan y “Dreth Ystafell Wely”? (Neu unrhyw Gymdeithas Tai tu allan i Wynedd). 

  Mae’r Tîm Opsiynau Tai yn un pwynt cyswllt ar gyfer pob ymholiad a chais opsiynau tai yng 
Ngwynedd, lle cewch eich ystyried am dŷ cymdeithasol gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd, 
Grw^ p Cynefin (gynt yn Tai Eryri a Thai Clwyd) neu Tai Gogledd Cymru.

 Eu manylion cyswllt yw: Ffôn: 01286 685100  Ebost: opsiynautai@gwynedd.llyw.cymru 
 Os ‘Do’, darparwch fanylion, gan gynnwys eich dyddiad cofrestru
 Os ‘Naddo’, eglurwch eich rhesymau dros beidio gwneud.

Yes 

No

9.    Os ydych wedi cael cynnig llety tai cymdeithasol ac wedi ei wrthod, darparwch y manylion isod.

10.  A fuasai’n achosi anawsterau i chi petaech yn symud o’r ardal yr ydych yn byw ynddi yn awr? e.e. mae 
angen i chi fyw yn agos i feithrinfa / gofal plant arbennig, ysgol, ysbyty neu wasanaethau eraill, neu a ydych 
yn derbyn neu ddarparu gofal i aelod o’r teulu sydd ddim yn byw efo chi.
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11. Ydych chi wedi gofyn i’ch landlord pe bai’n ystyried gostwng eich rhent?
 Os ‘Do’, dywedwch wrthym beth oedd y canlyniad.
 Os ‘Naddo’, fedrwch chi ddweud wrthym pam nad ydych wedi ystyried hyn?

  Oes gennych chi unrhyw wrthwynebiad i Gyngor Gwynedd gysylltu â’ch landlord i weld a 
oes modd gostwng y rhent? Os ‘Oes’, fedrwch chwi egluro pam isod os gwelwch yn dda

TENANTIAID SECTOR PREIFAT YN UNIG i gwblhau cwestiwn 11
Do 

Naddo

Oes 

Nacoes

12. POB HAWLIWR I ATEB YR ADRAN YMA 
  Mae’r gronfa TTD a ganiateir i’r Cyngor gan y Llywodraeth yn gyfyngedig iawn, ac ni fyddai’n bosib i’r 

Cyngor ddefnyddio TTD i helpu pawb nad ydynt yn derbyn Budd-dal Tai llawn tuag at eu rhent. Os nad oes 
unrhyw un o’r cwestiynau uchod yn disgrifio eich gwir amgylchiadau, fedrwch chi ddweud wrthym isod, 
pam eich bod yn ystyried fod eich cais chi’n eithriadol.

13.  Mae’r gronfa TTD a ganiateir i’r Cyngor gan y Llywodraeth yn gyfyngedig iawn, ac ni fyddai’n bosib i’r 
Cyngor ddefnyddio TTD i helpu pawb nad ydynt yn derbyn Budd-dal Tai llawn tuag at eu rhent. Os nad 
oes unrhyw un o’r cwestiynau uchod yn disgrifio eich gwir amgylchiadau, fedrwch chi ddweud wrthym 
isod, pam eich bod yn ystyried fod eich cais chi’n eithriadol.

14. Ticiwch y taliad yr ydych yn ei geisio:

  Rhent ymlaen llaw

  Blaendal rhent

  Arall
  Os arall, eglurwch beth yw’r taliad:

Dim ond hawlwyr sydd wedi ticio “Taliad Untro” yng nghwestiwn 1 ddylai 
gwblhau cwestiynau 14 i 17

Costau Symud 
(darparwch ddau item o brawf)

15.  Os ydych yn ceisio rhent ymlaen llaw, flaendal neu gostau symud, fedrwch chi egluro pam eich bod yn 
gadael eich cyfeiriad cyfredol. Os ydych yn ceisio taliad “Arall” plîs defnyddiwch y blwch isod i egluro pam 
ac i ba bwrpas.

16.  Oes gennych chi unrhyw gynilion a ellid eu defnyddio i gyfarfod yr angen (neu ran 
ohono)

 Os ‘Oes’, rhowch fanylion isod.

Oes 

Nacoes
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18. Gwybodaeth am eich incwm, gwariant ac unrhyw ddyledion (os oes rhai)
  Fe fydd y wybodaeth yma yn ein helpu i benderfynu os ydych angen cymorth ariannol pellach i gwrdd â’ch 

costau tai. Plîs cymerwch eich amser er mwyn cynnwys pob dim. Mae’r holl wybodaeth a roddwch i ni yn 
gyfrinachol a’r unig ddefnydd wnawn ohono fydd i weld a oes modd i ni roi cymorth ychwanegol i chi.

 Rhowch nifer yr oedolion yn eich cartref 

 Nifer o blant yn eich cartref

17.  Oes yna unrhyw fanylion pellach am eich incwm a gwariant heb eu 
 cynnwys uchod?
 Os ‘Oes’, rhowch fanylion isod:

Do

Naddo

19.  Oes yna unrhyw fanylion pellach am eich incwm a gwariant heb eu cynnwys uchod?
 Os ‘Oes’, rhowch fanylion isod:

Oes

Nacoes

 Incwm: (Wythnosol)   Gwariant: (Wythnosol)
Budd-dal Plant £ Costau Moduro (cynnwys yswiriant) £
Cynnal Plant (Cynhaliaeth) £ Taliadau Gofal Plentyn £
Credyd Treth Plant £ Cynnal Plant/Cynhaliaeth £
Credyd Treth Gweithio £ Dillad / Dodrefn £
Enillion ‘Net’ £ Glo - gwres arall £
Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) neu £ Treth Cyngor £
Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) 
Lwfans Cymorth a Chyflogaeth £ Trydan £
Budd-dal Analluedd £ Nwy £
Cymhorthdal Incwm £ Costau Dw^ r £
Lwfans Ceisio Gwaith (seiliedig ar gyfraniadau) £ Gofal Iechyd/Yswiriant £
Lwfans Ceisio Gwaith (seiliedig ar incwm) £ Yswiriant Cartref £
Pensiwn Galwedigaethol (gwaith) £ Yswiriant Bywyd £
Credyd Pensiwn £ Cadw Ty^ £
Pensiwn Preifat £ Ffôn Symudol £
Pensiwn Ymddeol y Wladwriaeth £ Ffôn £
Credyd Cynhwysol £ Mynediad i’r rhyngrwyd £
Incwm arall (rhowch fanylion) £ Rhent (darparwch dystiolaeth) £
CYFANSWM £ Ôl-ddyledion Rhent (darparwch dystiolaeth) £
Cyfalaf/arbedion (manylion isod)  Costau Teithio (rhowch fanylion) £
1. £ Teledu a Thrwydded £
2. £ Lloeren Teledu (e.e. SKY) £
3. £ Arall (rhowch fanylion) £
CYFANSWM £ Ad-dalu dyledion (manylion isod) £
  1. £
  2. £
  3. £
  4. £
  CYFANSWM £
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21. Rhannu gwybodaeth â’ch landlord

Fe allai rhannu gwybodaeth â’ch landlord preifat ein helpu i ddelio â’ch cais yn gyflymach a lleihau’r risg y 
byddwch yn hwyr yn talu’ch rhent oherwydd oedi â’ch cais.
Os byddwch yn rhoi caniatâd i ni, byddem yn gallu dweud wrth eich landlord p’un a :

 • ydych wedi hawlio neu adnewyddu’ch cais am Daliad Tai Dewisol, neu
 • p’un a ydym wedi penderfynu ar eich cais ai peidio, neu
 •  p’un a oes angen mwy o wybodaeth arnom cyn penderfynu ar eich cais ai peidio, a pha wybodaeth 

allai hynny fod.

Ni fyddwn yn rhoi unrhyw wybodaeth i’ch landlord am : 

 • eich amgylchiadau personol chi neu amgylchiadau’r aelwyd, 
 • eich amgylchiadau ariannol.

Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg.

Ni fydd yn effeithio ar eich cais os na fyddwch yn rhoi’ch caniatâd i ni drafod eich cais â’ch landlord.

Os ydych am roi caniatâd i ni drafod eich cais â’ch landlord, llofnodwch isod.

20. Taliad yn uniongyrchol i gyfrif

Ym mha enw neu enwau mae’r cyfrif ? 
Ysgrifennwch yr enw neu’r enwau fel y maent 
yn ymddangos ar y llyfr siec, y paslyfr neu’r
gyfriflen.

Enw llawn y banc neu gymdeithas adeiladu  

Côd Didoli – y banc, cymdeithas adeiladu neu ddarparwyr cyfrif arall.      __   __
Rhowch bob un o’r chwe rhif, er enghraifft :12-34-56

Rhif Cyfrif.  
Mae hwn yn 7 i 10 rhif o hyd.

Rhagor o wybodaeth os yw’n gyfrif Cymdeithas Adeiladu.
Rhif rôl neu gyfeirnod y Gymdeithas Adeiladu

Mae rhai cyfrifon cymdeithasau adeiladu yn defnyddio rhif rôl neu gyfeirnod.  Mae’r rhif hwn ar y paslyfr.  Gall 
y rhif rôl neu gyfeirnod gynnwys llythrennau a rhifau a gall fod hyd at 18 llythyren/rhif o hyd.  Os nad ydych yn 
siwr a oes gan y cyfrif rif rôl neu gyfeirnod, gofynnwch i’r gymdeithas adeiladu.

Rwyf yn rhoi caniatâd i Gyngor Gwynedd rannu gwybodaeth am gynnydd fy nghais am Daliad Tai Dewisol 
â’m landlord neu ei gynrychiolydd.

LLOFNOD

PRINTIO ENW 
LLAWN

DYDDIAD / /
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22. DATGANIAD  
 Darllenwch y datganiad yma yn ofalus cyn i chi arwyddo a dyddio’r cais.

 • Rwy’n datgan fod y wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen yma yn gywir.

 •  Rwy’n cytuno y gall y Cyngor wneud unrhyw ymholiadau sydd eu hangen i wirio’r wybodaeth 
a roddais 

 •  Os oes unrhyw wybodaeth a roddaf i’r Cyngor yn anghywir, deallaf y bydd raid i mi ad-dalu 
unrhyw daliadau TTD a ganiatawyd i mi yn ôl i’r Cyngor.

 
 Llofnod yr Hawliwr:
 

 Llofnod y Partner:

    Dyddiad:          /        /

Datganiad y person sydd yn cwblhau’r cais ar ran y tenant.
 
 Printiwch Enw: 

 Llofnod:  

 Perthynas i’r hawliwr:  
 

    Dyddiad:          /        /

CYSYLLTU Â NI

Ebost: budd-daliadau@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn: 01286 682689

Cyfeiriad: Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Pwyntiau cyswllt - Siopau Gwynedd
Os ydych yn dymuno cael mynediad at wasanaethau’r Cyngor wyneb-yn-wyneb, gallwch 
wneud hynny yn ein swyddfeydd Siopau Gwynedd sydd wedi eu lleoli yn y safleoedd canlynol:

• Arfon: Cyngor Gwynedd, Stryd y Castell, Caernarfon Gwynedd, LL55 1SE

• Dwyfor: Swyddfa Ardal Dwyfor, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA

• Meirionnydd: Swyddfa Ardal Meirionnydd, Cae Penarlâg, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2YB

Gallwch gasglu neu gyflwyno ffurflenni a dogfennau yn y swyddfeydd yma - bydd staff yn 
gwirio a chopïo eich dogfennau gan eu dychwelyd i chi yn syth.


