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Manylion Deiliaid y Cyfrif

Rwyf yn fodlon ichi gysylltu â mi i ganfod beth  
roeddwn yn ei feddwl o’r gwasanaeth.

Hoffem gysylltu â chi yn y dyfodol i ganfod beth roeddech yn ei feddwl o’r 
gwasanaeth rydych wedi’i dderbyn yma. Mae hyn yn ein helpu i wella’n 
gwasanaeth i eraill.

Manylion Cysylltu Ychwanegol 
(Os hoffech inni hefyd drafod eich cais gyda rhywun arall)

Enw cyntaf Enw cyntaf 

Cyfenw Cyfenw

Llinell 1af cyfeiriad Llinell 1af cyfeiriad

Cod Post Cod Post

Rhif Llinell Dir Rhif Llinell Dir 

Rhif Ffôn Symudol Rhif Ffôn Symudol

Cyfeiriad e-bost Cyfeiriad e-bost

Dyddiad Geni               /        /       Dyddiad Geni               /        /       
Perthynas i Ddeili-
ad y Cyfrif:

Diogelu Data

Bydd Hafren Dyfrdwy Cyfyngedig yn prosesu’ch data fel a amlinellir yn ein hysbysiad preifatrwydd  
www.hdcymru.co.uk/help-and-contact/legal/privacy/ 

Diben y casglu data (yn y ffurflen) yw caniatáu inni ddarparu cymorth priodol drwy ddefnyddio’r 
cynlluniau sydd ar gael i reoli’ch cyfrif a’ch dyled o dan sail gyfreithlon buddiant cyfreithiol. 

Cysylltwch â dataprotection@severntrent.co.uk, os gwelwch yn dda, os oes gennych unrhyw 
gwestiynau, pryderon neu gwynion am yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

Ticiwch, os gwelwch yn dda

Rhif Cyfrif



1. Y chi a’ch aelwyd

2. Incwm yr aelwyd

Cyfanswm y bobl ar aelwyd (18+ mlwydd oed)

Nifer y plant dibynadwy sy’n 13 oed ac iau    14 – 18

Darparwch gyfanswm incwm blynyddol yr aelwyd ar gyfer yr holl oedolion, os gwelwch yn dda.  
Caiff y darnau sydd wedi’u hamlygu’n llwyd eu hepgor ac NI ddylid eu cyfrif fel incwm sydd ar gael ar 
gyfer Here2Help.

 

  

Incwm yr Aelwyd £ blynyddol

Cyflog ar ôl didyniadau

Cyflog y cymar ar ôl didyniadau 

Incwm gan letywyr neu o eiddo

Incwm Hunangyflogaeth

Pensiwn Preifat / Galwedigaethol 

Pensiwn y Wladwriaeth

Cynhaliaeth Plant

Llog o Gynilion a Buddsoddiadau

Benthyciad i Fyfyrwyr (nid Grant*)

Arall - Manylwch, os gwelwch yn dda: 

Credyd Treth Gwaith (ac eithrio Premiymau Anabledd)*

Credyd Treth Plant (ac eithrio Premiymau Anabledd)*

Credyd Pensiwn (ac eithrio Premiymau Anabledd/Gofalwyr)*

Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm (ac eithrio Premiymau Anabledd/Gofalwyr)*

Cymhorthdal Incwm (ac eithrio Premiymau Anabledd/Gofalwyr)*

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm (ac eithrio Grŵp Cymorth, Grŵp Gweithgaredd 
cysylltiedig â gwaith a phremiwm anabledd / gofalwyr)*

Credyd Cynhwysol (ac eithrio Elfen Tai, Gofalwr, Plentyn Anabl a Gallu Cyfyngedig i Weithio)*

Budd-dal Tai neu Elfen Tai Credyd Cynhwysol*

Gostyngiad / Cymorth Treth y Cyngor*

Grŵp Cymorth, Grŵp Gweithgaredd yn gysylltiedig â Gwaith, a Phremiymau Anabledd/Gofalwr ar Lwfans 
Cyflogaeth a Chymorth 

Premiymau Anabledd ar Gredydau Treth Plant/Gwaith

Premiwm Anabledd / Gofalwr ar Gredyd Pensiwn, Lwfans Ceisio Gwaith a Chymhorthdal Incwm 

Plentyn Anabl a Gallu Cyfyngedig ar gyfer elfennau gwaith Credyd Cynhwysol 

Lwfans Gweini

Lwfans Byw i’r Anabl

Taliad Annibyniaeth Personol

Lwfans Gofalwr neu Elfen Gofalwr Credyd Cynhwysol 

Budd-dal Analluogrwydd

Budd-dal Plant

Tâl / Lwfans Mamolaeth

Tâl Salwch Statudol

Cyfanswm Incwm

Incwm Sydd Ar Gael (Wedi didynnu’r eithriadau)
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3. Unrhyw wybodaeth arall

4. Opsiynau talu

5. Cadarnhad

Darparwch unrhyw wybodaeth arall inni, os gwelwch yn dda, rydych yn teimlo a fydd o gymorth i’ch cais?

Sut yr hoffech dalu’ch bil dŵr?

Pa mor aml yr hoffech dalu’ch bil dŵr?

Darparwch 3 mis o dystiolaeth, os gwelwch yn dda, i ategu’ch incwm a ddangosir ar dudalen 2 y cais hwn.
1. Mae’n rhaid i bob dogfen ddangos eich enw a’ch cyfeiriad yn eglur, yn ogystal â’r symiau rydych yn eu derbyn. 

2.  Os ydych yn anfon llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu gan CThEM i gadarnhau’r budd-daliadau a dderbyniwyd, mae’n rhaid i’r llythyr fod yn 
llai nag 1 mlwydd oed ac yn dangos y taliad wythnosol/misol yn eglur. 

3.  Os ydych yn anfon prawf o Gredyd Cynhwysol, mae’n rhaid ichi ddarparu pob tudalen o’r dadansoddiad sy’n dangos sut mae’ch  
Credyd Cynhwysol wedi’i gyfrifo. 

4. Os ydych yn anfon dalenni cyflog, mae’n rhaid iddynt fod yn ddiweddar ac yn olynol. Mae arnom hefyd angen ichi anfon o leiaf 3 i gyd. 

5. Os ydych yn anfon datganiad banc, mae’n rhaid iddo gael ei ddyddio o fewn y 3 mis diwethaf ac yn dangos holl incwm yr aelwyd a’r symiau a dderbyniwyd. 

Debyd 
Uniongyrchol

Llofnodwyd

Wythnosol

Dyddiad

Cerdyn dŵr

Pob Pythefnos Misol
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0800 085 3053
Hafren Dyfrdwy 
PO Box 507
Darlington DL1 9XF 

hdcymru.co.uk
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