
Ffurflen Newid
i’ch Sefyllfa

Os rydych ar y rhestr ar gyfer ChoiceHomes@Pembrokeshire yn barod,  
defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod inni os yw eich sefyllfa wedi newid.

EICH MANYLION

Enw Cyntaf:                                                     Cyfenw:           

Rhif Aelodaeth:                                          Rhif Ffôn:           

Cyfeiriad E-bost:           

Cyfeiriad:   

                                                               Cod Post:  

 
BETH WEDI NEWID?

1. A ydych wedi newid cyfeiriad?  
Os rydych chi, cwblhewch ffurflen gais newydd ChoiceHomes@Pembrokeshire  
(bydd eich rhif aelodaeth a dyddiad cofrestru yn aros yr un peth).

2. A ydych wedi cael baban yn ddiweddar neu’n disgwyl? 
Os rydych chi, darparwch dystysgrif geni’r baban ar ein cyfer ni, neu gopi o’r ffurflen MAT B1.

3. A ydy eich iechyd wedi newid ac mae angen symud i liniaru’r cyflwr arnoch chi? 
Os ydy, darparwch dystiolaeth i gefnogi hyn o broffesiynol meddygol.

4. Ydych chi’n methu i fforddio’ch llety cyfredol? 
Os rydych chi, esboniwch pam:

Continue...



5a. A ydych eisiau ychwanegu unrhyw bobl eraill at eich cais lletya? 
Os rydych chi, llenwch y blwch isod yn cynnwys, a ydyn nhw i fod yn gyd-ymgeisydd  
ai peidio (os nad oes digon o le ichi isod defnyddiwch ddalen arall a’i dychwelyd 
â’r ffurflen hon).

b. Oes gan unrhyw un rydych chi am ychwanegu hanes euogfarnau neu rybuddion,  
neu achosion tra disgwyl tramgwydd (heblaw am euogfarn wedi’i disbyddu yn ôl Deddf  
Adsefydlu Troseddwyr, 1974) yn cynnwys gorchmynion ymddygiad gwrthgymdeithasol,  
neu dorri amodau tenantiaeth?

Oes  (Darparwch fanylion)     Nac oes  

Person 1af 2ail Berson

Enw Cyfan

Dyddiad Geni

Rhyw

Beth yw’ch 
perthynas

Cyfeiriad

Os llai na
6 mis datgan 
cyfeiriad blaenorol

Os yw’n  
gyd-ymgeisydd* 
(ydy neu nac ydy)

Enw Manylion tramgwydd Dyddiad Dedfryd/Canlyniad

6. Unrhyw newidiadau sy’n effeithio ar eich sefyllfa letya? 
Os oes, dywedwch wrthym beth wedi newid a sut mae’n effeithio ar eich cais am lety.

Ysgrifennwch Enw’n Glir:                                                     Llofnodwyd:           

Dyddiad:          /         /         

Am gopi o’r ffurflen mewn print bras, Braille neu iaith amgen,  
cysylltwch â Chyngor Sir Benfro ar 01437 776613.

*Os yw’n gyd-ymgeisydd darparwch rif ffôn a chyfeiriad e-bost.

Parhau...



Trwy dicio’r blwch isod rydwi’n caniatáu i ateb ddefnyddio fy nata personol i ateb 
i’r cais gwasanaeth hwn. Bydd fy nata personol wedi’i dal yn ddiogel ac wedi’i 
ddefnyddio i lenwi’r cais gwasanaeth dewisedig yn unol â datganiad preifatrwydd 
ateb. Cyfeiriwch at ddatganiad preifatrwydd ateb i ddeall sut rydym yn gwarchod 
eich data personol www.atebgroup.co.uk/privacy-cookie-policy. Ar gyfer ymholiadau 
personol, ceisiadau mynediad data, diwygiadau neu mydata@atebgroup.co.uk

Rydwi’n caniatáu ichi ddefnyddio fy nata personol  
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