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Manylion Deiliad y Cyfrif

Rwyf yn fodlon ichi ddefnyddio fy nata  
dienw yn y modd hwn.

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 a gawsoch yma. Mae hyn yn ein helpu i wella’n gwasanaeth i eraill.

Manylion Cysylltu Ychwanegol 
(os hoffech inni hefyd drafod eich cais â rhywun arall)

Enw Cyntaf Enw cyntaf

Cyfenw Cyfenw

Llinell 1af y cyfeiriad Llinell 1af y cyfeiriad

Cod post Cod post

Rhif Llinell Dir Rhif Llinell Dir 

Rhif Llinell Dir Rhif Llinell Dir 

CRhif Llinell Dir Rhif Llinell Dir 

Dyddiad Geni               /        /       Dyddiad Geni               /        /       
Perthynas â  
Deiliad y Cyfrif:

Deddf Diogelu Data

Rydym yn paratoi ystadegau i’w defnyddio gan sefydliadau eraill (e.e., adrannau’r Llywodraeth, 
awdurdodau lleol, Hafren Dyfrdwy a Chyngor ar Bopeth).  Mae’r ystadegau hyn yn ddienw, ac ni 
fydd neb y tu allan i’r sefydliadau hyn yn gallu darganfod eich bod wedi gofyn am gymorth â’ch 
taliadau nac yn cael unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch; er enghraifft, cyfeiriad eich cartref.

Ticiwch, os gwelwch yn dda

Ticiwch, os gwelwch yn dda

Rhif Cyfrif



Morgais / Rhent

Ail Forgais / Benthyciad  
wedi’i warantu

Rhent tir / taliadau gwasanaeth

Adeiladau / Yswiriant Cynnwys

Dirwyon Llys yr Ynadon

Treth Cyngor

Cynhaliaeth a Chynnal Plant

Trwydded Deledu

Nwy

Trydan

Dŵr

Mathau eraill o danwydd 
(glo, olew, propylen, nwy, ac yn y blaen)

Cynnal a chadw eiddo

Ffôn, band eang a theledu

Cytundebau hurbryniant 
(offer / nwyddau gwynion)

Cyfanswm alldaliadau’r aelwyd

1. Y chi a’ch aelwyd

2. Incwm misol Y chi Eich partner

3. Alldaliadau’r Aelwyd

Cyfanswm y bobl ar yr aelwyd (18+ oed)

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

Nifer y cerbydau yn yr eiddo
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Incwm o gyflogaeth (ar ôl treth a didyniadau Yswiriant Gwladol)

LCG / LCC / CI / Credydau Pensiwn

Budd-dal Tai

Budd-dal Treth Cyngor

Credydau Treth

Budd-dal Plant

Credyd Cynhwysol

Budd-daliadau eraill  
(Lwfans Byw i’r Anabl / Taliad Annibyniaeth Personol / symudedd / lwfans gofalwr)

Pensiwn (preifat / y wladwriaeth)

Arian oddi wrth bobl eraill

Unrhyw incwm arall

Cyfanswm incwm yr aelwyd

Dywedwch y ffigwr misol wrthym rydych yn ei dalu am yr isod, os gwelwch yn dda:



4. Alldaliadau Personol

5. Dyledion Blaenoriaethol

Bwyd (cartref / ysgol / gwaith)

Dillad

Cymhennu

Mathau eraill o gymhennu

Glanhau a thaclau ymolchi

Papur newyddion a chylchgronau

Sigaréts, baco a melysion

Alcohol

Golchi dillad a sychlanhau

Cewynnau a phethau i fabanod

Bwyd anifeiliaid anwes

Teithio  
(trafnidiaeth gyhoeddus / petrol / diesel)

Ffôn symudol

Trin gwallt

Hapchwarae  
(loteri, pyllau pêl-droed, chwaraeon)

Milfeddyg (biliau / yswiriant)

Iechyd  
(deintydd / sbectol / presgripsiwn / yswiriant)

Arian poced a thripiau’r ysgol

Gweithgareddau  
(hamdden / chwaraeon / nosweithiau  
allan / y gampfa)

Anrhegion  
(Y Nadolig, pen-blwyddi, elusennau)

Gwyliau

Gofal  
(oedolyn / plant)

Alldaliadau eraill

Cyfanswm alldaliadau personol

Ôl-ddyledion morgais / Ôl-ddyledion rhent

Ôl-ddyledion Treth Cyngor

Ôl-ddyledion Nwy / Trydan  

Dirwyon heb eu talu 

Cynhaliaeth a Chynnal Plant

Ôl-ddyledion Trwydded Deledu

Hurbryniant neu amodol

Treth / Yswiriant Gwladol

Benthyciad i fyfyrwyr / benthyciad banc /  
benthyciad wedi’i warantu

Unrhyw ddyledion eraill

Cyfanswm taliadau misol tuag at ddyled

Os oes gennych rai o’r dyledion isod,  
mewnosodwch nhw yma, os gwelwch yn dda: Swm sy’n ddyledus Taliad misol

Dywedwch y ffigwr misol wrthym rydych yn ei dalu am yr isod, os gwelwch yn dda:
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6. Incwm Gwario

7. Ffactorau ychwanegol

Beth yw’ch incwm gwario y mis (arian sydd gennych yn weddill) ar ôl ystyried eich alldaliadau misol a’ch 
dyledion blaenoriaethol?

Beth yw’ch statws cyflogaeth? 
(Cyflogedig yn rhan-amser; Cyflogedig gan Asiantaeth/Ysbeidiol; Cyflogedig dim oriau; Cyflogedig ond islaw’r isafswm cyflog; Wedi ymddeol; 
Myfyriwr; Diwaith; Hunan-gyflogedig).

£ 

Gwybodaeth ychwanegol.

Os ydych wedi ticio unrhyw flwch gyferbyn, 
darparwch ragor o wybodaeth, os gwelwch 
yn dda.

Darparwch fanylion unrhyw gyfyngiadau, 
os gwelwch yn dda.

Budd-daliadau’r Llywodraeth

Ticiwch os yw unrhyw rai o’r isod yn berthnasol,  
os gwelwch yn dda:

Rwyf yn derbyn budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd.

A ydych yn aros am benderfyniad dyfarniad neu’n 
apelio yn erbyn penderfyniad i beidio â dyfarnu 
budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd ichi? 

Anableddau

A oes rhywun ar yr aelwyd yn derbyn budd-dal 
anabledd?

A oes rhywun yn aros am benderfyniad dyfarniad 
neu’n apelio yn erbyn penderfyniad i beidio â 
dyfarnu budd-dal anabledd ichi?

Dibynyddion

Mae gennyf blentyn dibynnol neu berthynas 
oedrannus dibynnol sy’n byw yn yr eiddo.

Cyfyngiadau

Mae yna gap wedi’i osod ar fy mudd-daliadau.

Rwyf yn ddarostyngedig i dreth ystafell wely  
(Un ystafell wely).

Rwyf yn ddarostyngedig i dreth ystafell wely  
(Dwy ystafell wely).

Rwyf yn ddarostyngedig i ddidyniadau budd-dal tai 
ohewydd person annibynnol.

 

 

 

 

 

 

 

 



Ôl-ddyledion dŵr

Mae fy Ôl-ddyledion dŵr yn

£400 - £600

£601 - £800

£801 - £1,000

£1,000+

 

 

 

 

8. Rhagor o wybodaeth o gwbl

9. Opsiynau talu

10. Cadarnhad

Darparwch unrhyw wybodaeth arall inni, os gwelwch yn dda, y teimlwch y bydd yn ategu’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 1 y cais hwn.
(Datganiadau banc, datganiadau budd-dal, dalenni cyflog).

Debyd Uniongyrchol

Llofnodwyd

Yn wythnoso

Dyddiad

Cerdyn Dŵr

Pob pythefnos Yn fisol
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0800 085 3053
Hafren Dyfrdwy 
PO Box 507
Darlington DL1 9XF 

hdcymru.co.uk
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Darparwch ragor o fanylion, os gwelwch yn dda.


