Tudalen 1
Is-adran Budd-dal Tai - Tîm Adennill Dyledion
Ffurflen Cyllideb Bersonol
Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg. Caiff unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ei
hateb yn y Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.
We welcome correspondence in Welsh. Correspondence received in Welsh will be
answered in Welsh and this will not lead to a delay.

Darllenwch y nodiadau hyn cyn cwblhau'r ffurflen hon.
Cwblhewch y ffurflen gyllideb hon yn llawn, gan restru'r holl incwm sydd gennych chi a'ch
partner, os oes gennych bartner, yn ogystal â'ch treuliau.
Dylech ddefnyddio'r cyfle hwn i restru'ch holl wariant, yn ogystal ag adolygu'ch treuliau a
defnyddio incwm sydd ar gael i drefnu taliadau i'ch holl gredydwyr ar gyfradd resymol a
realistig y gallwch ei chynnal.
Mae'n rhaid i chi roi'r prawf canlynol wrth gefnogi'ch incwm a'ch gwariant








cyflog (5 slip cyflog wythnosol neu 2 slip cyflog misol)
budd-daliadau gwladol
cyfriflenni banc o'ch holl gyfrifon
prawf o fuddsoddiadau eraill
taliadau morgais/rhent
taliadau benthyciadau
ad-daliadau cerdyn credyd/siop

Heb dystiolaeth o'r uchod, ni chaiff eich cynnig ei dderbyn.
Eich Preifatrwydd
Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu
ar y ffurflen hon. Defnyddir eich gwybodaeth wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni
chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd
parti oni bai fod gofyn i ni neu y caniateir i ni wneud hynny yn ôl gyfraith. Esbonnir hyn yn
fanylach ar-lein yn www.abertawe.gov.uk/GwybodaethBersonolRefeniwaBudd-daliadau.
Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel rhywbeth
sy'n angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. I gael rhagor o wybodaeth am sut
mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel
gwrthrych y data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol yn
https://www.abertawe.gov.uk/hysbysiadpreifatrwydd

Tudalen 2
ENW:
CYFEIRIAD:
Rhif yr HAWLIAD:

Rhif FFÔN:

ADRAN 1 - EICH AELWYD
Oes gennych bartner sy'n byw gyda chi?

OES

NAC OES

Faint o oedolion eraill sy'n byw gyda chi?
Faint o blant sy'n byw gyda chi?
Beth yw eu hoedran?

__________ /_________/__________/__________/

NAC
YDW
Os ydych, nodwch enw, oedran a chyfeiriad pob plentyn arall rydych yn gyfrifol amdano.

Ydych chi'n gyfrifol am unrhyw blentyn arall?

YDW

________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

Manylion cyflogaeth:
Enw a chyfeiriad eich cyflogwr

Enw a chyfeiriad cyflogwr eich partner

_____________________________

_________________________________

_____________________________

_________________________________

Rhif Cyflog

________________

_________________

Tudalen 3
ADRAN 2 – INCWM, CYNILION A BUDDSODDIADAU'R AELWYD
Eich incwm chi
Incwm
Enillion hunangyflogedig
Eich cyflog
Cyflog eich partner
Tâl Salwch
Pensiwn Ymddeol y Wladwriaeth
Pensiwn preifat/gwaith - i chi
Pensiwn preifat/gwaith - partner
Credyd Pensiwn
Lwfans Ceisio Gwaith
Cymhorthdal Incwm
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
Credyd Cynhwysol
Lwfans Byw i'r Anabl Elfen Ofal
Lwfans Byw i'r Anabl - Lwfans
Symudedd
Budd-dal Analluogrwydd
Taliad Annibyniaeth Bersonol
(PIP)

Wythnosol

Misol

Incwm eich partner
Wythnosol

Misol

Tudalen 4
Eich incwm chi
Incwm
Credyd Treth Gwaith
Credyd Treth Plant
Budd-dal Plant
Incwm blwydd-dâl
Lwfans Gweini
Lwfans Profedigaeth
Lwfans Gofalwr
Arian yn lle glo
Taliadau elusennol
Lwfans Gwarcheidwad
Incwm gan oedolion eraill
Budd-dal Anafiadau Diwydiannol
Cynhaliaeth i chi
Cynhaliaeth i'ch plant
Lwfans mamolaeth
Y Fargen Newydd

Wythnosol

Misol

Incwm eich partner
Wythnosol

Misol

Tudalen 5

Eich incwm chi
Incwm

Wythnosol

Misol

Incwm eich partner
Wythnosol

Rhent gan letywr/denant
Incwm rhent gan eiddo eraill
Lwfans Anabledd Difrifol
Grant/Benthyciad Myfyriwr
Pensiwn Anabledd Rhyfel
Pensiwn Rhyfel Gwraig Weddw
Lwfans/Pensiwn Gwraig Weddw
Lwfans Rhieni Gweddw
Unrhyw incwm arall nad yw yn y
rhestr uchod
CYFANSWM

Swm a Ddelir
Cyfrifon cynilion/banc
(rhestrwch bob cyfrif banc a darparwch
gyfriflenni diweddar)
Buddsoddiadau - nodwch
(gan gynnwys cyfranddaliadau, bondiau
premiwm etc.)

Misol

Tudalen 6
ADRAN 3 – TREULIAU AELWYD
Eich treuliau chi
Incwm
Morgais
Ail forgais
Rhent
Ôl-ddyledion rhent/gorchymyn
ildio meddiant
Rhent tir/tâl gwasanaeth
Treth y Cyngor
Trethi Dŵr
Trydan
Nwy
Glo/nwy
Yswiriant adeiladau
Yswiriant cynnwys
Yswiriant bywyd
Pensiwn preifat
Polisi gwaddoliad morgais
Costau cynnal cartref (bwyd,
pethau ymolchi etc.)
Prydau ysgol
Gwarchod plant

Wythnosol

Misol

Treuliau Partner
Wythnosol

Misol

Tudalen 7
Eich treuliau chi
Incwm
Dillad
Presgripsiynau
Taliadau cynhaliaeth
Treuliau teithio (bysus, tacsis)
Tanwydd cerbyd
Yswiriant cerbyd
Treth car
Ffôn/ffôn symudol
Teledu cebl/digidol
Trwydded deledu
Llogi teledu/fideo
Cytundebau llogi/rhentu eraill
Catalog (enw'r cwmni)
Benthyciadau (gan gynnwys y
benthyciwr a'r hyd)
Cardiau credyd/siop
(Rhestrwch bob cwmni cerdyn)
Dirwyon llys
Arall
CYFANSWM

Wythnosol

Misol

Treuliau Partner
Wythnosol

Misol

Cydnabyddaf fod arnaf i £_______ o Fudd-dal Tai a ordalwyd gan Ddinas a Sir Abertawe
a hoffwn i chi ystyried fy nghynnig ad-dalu, sef
£

yr wythnos neu'r mis gan ddechrau o ___________________

DATGANIAD
Mae'r wybodaeth yr wyf wedi'i rhoi'n gywir ac yn adlewyrchiad gwir o'm hincwm a'm
gwariant ac amgaeaf y prawf incwm a'r gwariant gofynnol.

LLOFNOD:

DYDDIAD:

Dychweler eich ffurflen wedi'i chwblhau i'r cyfeiriad canlynol: Is-adran Budddaliadau, Adran Gyllid, Canolfan Ddinesig, Abertawe SA1 3SN

