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Ffurflen Gais

AR GYFER DEFNYDD SWYDDFA’N UNIG:

Darparir nodiadau canllaw i’ch helpu i lenwi’r ffurflen hon. Os oes angen unrhyw gymorth 
arnoch chi i lenwi’r ffurflen hon neu gael copi o’r cyhoeddiad mewn print bras, braille,  
tâp sain neu iaith amgen, cysylltwch ag unrhyw un o’r darparwyr tai neu ddod i mewn  
i ganolfan gwasanaeth cwsmer.

This form is also available in English/Mae’r ffurflen ar gael yn y Saesneg hefyd.

Cyfathrebu: ✓ Asesiad Meddygol: ✓ Dyddiad:

CB CBL

Praw Beichiogrwydd Swyddog Dyletswydd

Ysgrifenedig Swyddog Cynllun Tai 
(SCT) – Arian Dyledus

Mynediad Pecyn Croeso

Cyfeirnod
LLE AM STAMP DYDDIAD

Dyddiad Derbyn

Y DARPARWYR TAI 
Trwy gydol y ffurflen hon, golyga ‘y darparwyr tai’ bartneriaid ChoiceHomes@ 
Pembrokeshire, Cyngor Sir Benfro, Cymdeithas Tai Sir Benfro a Chymdeithas  
Tai Cymru & West.

LLENWCH Y FFURFLEN HON OS YDYCH CHI: 
• Eisiau rhentu cartref gan un neu bob un o’r darparwyr tai. 
• Yn denant i un o’r darparwyr tai yn barod a hoffech symud i gyngor neu eiddo 
   cymdeithas tai arall yn Sir Benfro. 
• Yn denant i un o’r darparwyr tai yn barod ac wedi dod o hyd i gydgyfnewid.

LLENWI’R FFURFLEN HON 
Bydd y wybodaeth a roddwch yn y ffurflen hon yn caniatáu inni asesu eich 
cymhwyster a’ch angen tai chi a’r bobl eraill a gynhwyswch chi yn y ffurflen hon. 
Mae’n bwysig y rhoddwch gymaint o wybodaeth â phosib, ateb y cwestiynau  
sy’n ymwneud â chi a darparu copïau o’r dogfennau y gofynnir amdanynt.  
Unwaith rydych chi wedi llenwi’r ffurflen mae’n rhaid ichi ei harwyddo a’i  
dyddio cyn ichi ei chyflwyno inni. 

Os nad yw’ch ffurflen yn gyflawn neu heb ei llofnodi ni ellir ei phrosesu a bydd yn cael ei 
dychwelyd atoch chi. Os nad ydych chi’n darparu’r holl brawf rydyn ni ei angen, bydd hyn  
yn oedi eich cais.

Parhau...



CYFRINACHEDD 
Mae’r wybodaeth a roddwch yn gyfrinachol ac yn rhwym wrth ofynion Deddf 
Diogelwch Data 1998. Delir data personol a’i brosesu gan ddarparwyr tai am yr 
amcanion o asesu’ch cymhwyster am dai cymdeithasol a’ch anghenion tai. Gall  
y manylion personol rydych chi’n eu darparu gael eu rhannu â chyrff allanol lle mae 
datgeliad yn ofynnol at warchod arian cymdeithasol. Gellir defnyddio unrhyw ddata 
neu wybodaeth rydych chi’n ei darparu neu rannu i atal trosedd, yn cynnwys twyll. 
Gall gael ei ddefnyddio hefyd i atal camddefnyddio adnoddau.  Am wybodaeth 
bellach am sut y bydd darparwyr yn defnyddio eich data personol, gofynnwch i bob 
sefydliad yn unigol. 

TWYLL TAI 
Mae’n dramgwydd troseddol darparu datganiad gau’n ymwybodol neu guddio 
gwybodaeth i helpu i chi gael llety o’r darparwyr tai. Byddwn yn dwyn achos yn 
erbyn unrhyw un a gafwyd ei ddal yn torri’r gyfraith a gallwn hefyd geisio meddiant 
ar unrhyw eiddo a geir. Mae rhwymedigaeth gyfreithiol gennych i sicrhau fod yr holl 
wybodaeth yn fanwl gywir.

NEWID EICH SEFYLLFA 
Mae rhaid ichi roi gwybod i’r Adran Tai ar bapur ynghylch unrhyw newid i’ch  
sefyllfa. Gall newidiadau megis cael baban neu rywun yn eich cartref yn symud allan 
effeithio ar eich cais tai. Gwnewch hyn ar ein ffurflen Newid i’ch Sefyllfa y gallwch ei 
chael o’ch Canolfan Gwasanaeth i Gwsmeriaid lleol neu ar-lein yn ` 
www.choicehomespembrokeshire.org – ‘Sut i Ymgeisio’.

Mae’r galw am dai cymdeithasol yn Sir Benfro’n uwch o lawer na’r nifer o dai ar  
gael. Mae’n bwysig ichi archwilio dewisiadau tai eraill. Er gwybodaeth, ffoniwch,  
01437 764551, ymweld â’r Adain Ogleddol, Neuadd y Sir, Hwlffordd, neu wirio  
gwefan Cyngor Sir Benfro yn www.pembrokeshire.gov.uk/housing

Parhau...

Ffurflen Gais Tai

1. CYMHWYSTER

EICH CYMHWYSTER A STATWS MEWNFUDIAD

Nid yw ceisiwyr lloches yn gymwys am ddyraniad llety yn ôl Rhan 6 o Ddeddf Tai 1996. 
Unwaith maen nhw’n derbyn penderfyniad cadarnhaol am eu hawliad am loches ac 
wedi derbyn statws ffoadur, nawdd dyngarol neu seibiant diamod, gallent fod â hawl 
cael dyraniad llety. Mae cyfyngiadau eraill, a all effeithio ar eich cais, sy’n gallu golygu y 
bydd angen ichi baratoi gwybodaeth bellach at eich cais i’w gael ei asesu’n fanwl gywir.   
Byddwch yn ymwybodol efallai y bydd angen mwy o amser i’w asesu. 

Ni all y partneriaid tai gynnwys rhai ‘pobl dramor’ yn y Gofrestr Tai.



Parhau...

Bydd y cwestiynau dilynol yn helpu inni benderfynu os ydych chi’n gymwys. 
 
A YDYCH CHI: 
 
Yn ddinesydd Prydeinig      Ceiswyr lloches      Ffoadur      Myfyriwr tramor       

Ymwelydd noddedig â’r DU      Dinesydd y Gymanwlad   

Dinesydd neu aelod teulu dinesydd yr Undeb Ewropeaidd 

Arall, dywedwch os gwelwch yn dda:           

Os oes  gennych ganiatâd i aros, beth yw’r dyddiad terfyn?:          /          /         

2a. A ydych chi’n denant presennol unrhyw un o bartneriaid ChoiceHomes@Pembrokeshire? 
 
Cyngor Sir Benfro      Cymdeithas Tai Sir Benfro   Tai Cymru a West      

Dim un Ohonynt   

2a. Cydgyfnewid 
 
Os nad ydych chi’n denant diogel Cyngor neu denant yswiriedig cymdeithas tai gallwch 
gofrestru am gydgyfnewid. Os ydych chi’n dod o hyd i denant arall rydych chi eisiau 
cyfnewid tai ag ef, cysylltwch â’ch landlord cyn gwneud trefniadau. Mae’n rhaid cael 
caniatâd ar bapur oddi wrth eich landlord cyn rhoi cydgyfnewid ar waith. Gallai methiant  
i wneud hynny beryglu eich tenantiaeth.

Ydw, hoffwn i gofrestru ar gyfer cydgyfnewid 

PRAWF GOFYNNOL:

NODWCH OS GWELWCH YN DDA:

Un prawf yn cadarnhau eich cymhwyster, er enghraifft  pasbort neu bapurau’r  
Swyddfa Gartref.
Peidiwch â chynnwys dogfennau gwreiddiol gyda’ch cais, er gallwn ofyn i weld  
y dogfennau gwreiddiol ar ddyddiad arall.
 
NI DDERBYNNIR EICH CAIS HEB Y WYBODAETH HON.

Gan dicio’r blwch hwn rydych chi’n caniatáu i’ch manylion ar y Gofrestr Gydgyfnewid 
(enw, rhif cyswllt a chyfeiriad) i fod ar gael ar goedd i bawb sydd wedi cofrestru â 
ChoiceHomes@Pembrokeshire. Byddwch ymwybodol nad yw mynediad i’r wybodaeth 
hon yn gyfyngedig mewn unrhyw ffordd.

2. GWYBODAETH GYFFREDIN



Parhau...

2c. Ym mha iaith hoffech chi dderbyn gohebiaeth yn y dyfodol?

Cymraeg      Saesneg      Arall, dwedwch os gwelwch yn dda:          

2d. Sut hoffech chi dderbyn gohebiaeth yn y dyfodol?

Post      E-bost (Darparwch eich cyfeiriad e-bost):          

3. AMDANOCH CHI

Ysgrifennwch mewn PRIFLYTHRENNAU BRAS DU. 
Darllenwch y cwestiynau’n ofalus cyn ichi ddechrau llenwi’r ffurflen.

EICH MANYLION:

MANYLION EICH PARTNER:

Teitl:     Mr      Mrs      Miss      Ms     

A ydy hwn yn gais ar y cyd neu o unigol?    Ar y cyd      Unigol   

Enw cyntaf:                                                    Cyfenw:           

Cyfeiriad:   

                                                            Cod Post:   

Cyfnod o amser yn y cyfeiriad hwn:   

Dyddiad Geni:          /          /              Gwryw      Benyw 

Oes cyfeiriad gwahanol byddai’n well gyda chi inni gysylltu â chi ynddo?    

Oes      Nac oes  

Os OES, llenwch y manylion isod...

Cyfeiriad:   

                                                            Cod Post :  

Rheswm am gyfeiriad cyswllt:  

Rhif cartref:                                         Rhif ffôn symudol:           

Rhif gwaith:                                         Cyfeiriad E-bost:           

Rhif Yswiriant Gwladol:                                              

Teitl:     Mr      Mrs      Miss      Ms     

A ydy hwn yn gais ar y cyd neu o unigol?    Ar y cyd      Unigol   

Enw cyntaf:                                                    Cyfenw:           

Cyfeiriad:   

                                                            Cod Post:   



2
3
4

1

Parhau...

Cyfnod o amser yn y cyfeiriad hwn:   

Dyddiad Geni:          /          /              Gwryw      Benyw 

Oes cyfeiriad gwahanol byddai’n well gyda chi inni gysylltu â chi ynddo?    

Oes      Nac oes  

PWY SY’N BYW GYDA CHI?

Rhowch fanylion am bob person sy’n byw gyda chi nawr. Peidiwch â chynnwys eich hun
neu’ch cymar.  Rhowch wybod inni os oes unrhyw aelodau o’ch cartref ar restr aros 
theChoiceHomes@Pembrokeshire yn barod. Os oes mwy na phedwar person,  
parhewch â hyn ar dudalen ar wahân.

 Dwi ddim yn byw gydag unrhyw un arall

Enw cyntaf:                                                    Cyfenw:           

Dyddiad Geni:          /          /              Gwryw      Benyw      Perthynas â chi:                                

Symud gyda chi?    Ydy     Nac ydy      Ar y rhestr aros yn barod?    Ydy      Nac ydy 

Rhif Yswiriant Gwladol (os yw’n gymwyscymwys):                                              

Enw cyntaf:                                                    Cyfenw:           

Dyddiad Geni:          /          /              Gwryw      Benyw      Perthynas â chi:                                

Symud gyda chi?    Ydy      Nac ydy      Ar y rhestr aros yn barod?    Ydy      Nac ydy 

Rhif Yswiriant Gwladol (os yw’n gymwyscymwys):                                              

Enw cyntaf:                                                    Cyfenw:           

Dyddiad Geni:          /          /             Gwryw      Benyw      Perthynas â chi:                                

Symud gyda chi?    Ydy      Nac ydy      Ar y rhestr aros yn barod?    Ydy      Nac ydy 

Rhif Yswiriant Gwladol (os yw’n gymwyscymwys):                                              

Enw cyntaf:                                                    Cyfenw:           

Dyddiad Geni:          /          /              Gwryw      Benyw      Perthynas â chi:                                

Symud gyda chi?    Ydy      Nac ydy      Ar y rhestr aros yn barod?    Ydy      Nac ydy 

Rhif Yswiriant Gwladol (os yw’n gymwyscymwys):                                              



Parhau...

ERAILL??

A oes plant 16 blwydd oed neu iau yn aros dros nos gyda chi yn unol â chytundeb mynediad? 

Oes      Nac oes  

Parhewch ar dudalen ar wahân os oes angen.

PLENTYN 1

Enw cyntaf:                                                    Cyfenw:           

Dyddiad Geni:          /          /              Gwryw      Benyw      Perthynas â chi:  

Pa mor aml (nosau/wythnos):  

PLENTYN 2

Enw cyntaf:                                                    Cyfenw:           

Dyddiad Geni:          /          /              Gwryw      Benyw      Perthynas â chi:  

Pa mor aml (nosau/wythnos):  

A ydych chi’n feichiog, neu oes unrhyw un wedi’i hailgartrefu â chi’n feichiog?    

Ydy      Nac ydy 

Enw cyntaf:                                                    Cyfenw:           

Dyddiad geni a ddisgwylir:          /          /              

Os nad yw rhywun yn byw gyda chi ond bydd wedi’i ailgartrefu gyda chi, rhowch ei enw,  
ei gyfeiriad cyfredol ac esbonio’n gwta pam bydd yn symud mewn gyda chi.

Enw cyntaf:                                                    Cyfenw:           

Dyddiad Geni:          /          /              Gwryw      Benyw      Perthynas â chi:  

Cyfeiriad a chod post cyfredol:  

Ar restr aros yn barod?    Ydy      Nac ydy 

Rheswm am gynnwys ar eich cais:

PRAWF GOFYNNOL: Ni dderbynnir eich cais heb y wybodaeth hon.



Parhau...

Os nad yw rhywun yn byw gyda chi ond bydd wedi’i ailgartrefu gyda chi, rhowch ei enw,  
ei gyfeiriad cyfredol ac esbonio’n gwta pam bydd yn symud mewn gyda chi.

Enw cyntaf:                                                    Cyfenw:           

Dyddiad Geni:          /          /              Gwryw      Benyw      Perthynas â chi:  

Cyfeiriad a chod post cyfredol:  

Ar restr aros yn barod?    Ydy      Nac ydy 

Rheswm am gynnwys ar eich cais:

CYSYLLTIADAU Â GWEITHWYR Y PARTNERIAID TAI A CHYNGHORWYR

A ydych chi neu unrhyw un arall sydd wedi’i gynnwys yn y cais hwn: 

Yn berthynas, neu’n gysylltiedig â, rhywun sy’n gweithio yng ngwasanaethau  
tai y partneriaid tai (gan gynnwys aelod bwrdd cymdeithas tai)?     Ydy      Nac ydy 
Os YDY, darparwch y wybodaeth ganlynol:

Enw cyntaf:                                                    Cyfenw:           

Eich perthynas (er enghraifft hunan, tad, cymar):                                                   

Y swydd mae’n dal:                                                  

Cyfeiriad gwaith a chod post:  

Parhewch ar dudalen ar wahân os oes angen ichi roi manylion mwy nag un person.  
Yna andlir eich cais gan y landlord partner.

PRAWF GOFYNNOL 
Mae angen ichi ddarparu:

• Un prawf hunaniaeth ichi (a’ch cymar) gan gynnwys eich dyddiad(au) geni, er 
enghraifft, pasbort, trwydded yrru, tystysgrif geni neu bapurau’r Swyddfa Gartref.

• Un prawf cyfeiriad ar gyfer pob person, gan gynnwys plant, a fydd yn symud
• gyda chi, er enghraifft, llythyr swyddogol Cyllid a Thollau EM.
• Prawf beichiogrwydd os yw’n berthnasol, er enghraifft ffurflen MAT B1 neu  

lythyr gan eich meddyg neu fydwraig.
• Prawf trefniadau mynediad os yw’n berthnasol.

Peidiwch â chynnwys dogfennau gwreiddiol gyda’ch cais, er gallwn ofyn i weld y 
dogfennau gwreiddiol ar ddyddiad arall.
 
NI DDERBYNNIR EICH CAIS HEB Y WYBODAETH HON.



Parhau...

4. CYFEIRIADAU BLAENOROL

Rhowch fanylion o’r holl gyfeiriadau lle rydych chi wedi byw yn ystod y PUM MLYNEDD 
DIWETHAF. Dechreuwch â’ch cyfeiriad presennol. Nodwch y gallwn gynnal gwiriadau  
a gofyn am eirdaon.

EICH MANYLION:

Cyfeiriad:   

Pryd oeddech chi’n byw yno?     O:         /          /          I:         /          /         

A oeddech chi:    Yn denant?      Y perchennog?      Yn byw â perthynasau?      Arall? 

Rheswm dros adael:   

  

Cyfeiriad:   

Pryd oeddech chi’n byw yno?     O:         /          /          I:         /          /         

A oeddech chi:    Yn denant?      Y perchennog?      Yn byw â perthynasau?      Arall? 

Rheswm dros adael:   

  

Cyfeiriad:   

Pryd oeddech chi’n byw yno?     O:         /          /          I:         /          /         

A oeddech chi:    Yn denant?      Y perchennog?      Yn byw â perthynasau?      Arall? 

Rheswm dros adael:   

  

Cyfeiriad:   

Pryd oeddech chi’n byw yno?     O:         /          /          I:         /          /         

A oeddech chi:    Yn denant?      Y perchennog?      Yn byw â perthynasau?      Arall? 

Rheswm dros adael:   

  

MANYLION EICH PARTNER:



Parhau...

Cyfeiriad:   

Pryd oeddech chi’n byw yno?     O:         /          /          I:         /          /         

A oeddech chi:    Yn denant?      Y perchennog?      Yn byw â perthynasau?      Arall? 

Rheswm dros adael:   

  

Cyfeiriad:   

Pryd oeddech chi’n byw yno?     O:         /          /          I:         /          /         

A oeddech chi:    Yn denant?      Y perchennog?      Yn byw â perthynasau?      Arall? 

Rheswm dros adael:   

  

NI DDERBYNNIR EICH CAIS HEB Y WYBODAETH HON.

5. EICH YMDDYGIAD

YMDDYGIAD ANNERBYNIOL
A ydych chi, neu unrhyw un arall wedi’i gynnwys yn y cais hwn:

• Wedi cael gorchymyn adennill meddiant eiddo erioed, neu eich  
troi allan o eiddo erioed? 

• Wedi cael gorchymyn adennill meddiant eiddo erioed, neu eich  
troi allan o eiddo erioed achos ymddygiad annerbyniol?

• Ag unrhyw ddyled heb ei thalu i landlordiaid preifat,  
cymdeithasau tai, neu eiddo awdurdod lleol (er enghraifft,  
ôl-ddyledion rhent, costau llys, atgyweiriadau aildaladwy)? 

• Wedi derbyn gorchymyn a wnaed mewn llys sifil sy’n  
gysylltiedig ag eiddo, neu leoliad yr eiddo? 

• Wedi bod yn rhwym wrth orchymyn peidio ag ymyrryd, 
gwaharddeb, gorchymyn meddiannaeth, neu orchymyn atal?

Do      Naddo 

Do      Naddo 

Do      Naddo 

Do      Naddo 

Do      Naddo 



Parhau...

Os ydych wedi ateb Do i unrhyw un o’r cwestiynau hyn, rhowch fanylion llawn gan  
gynnwys dyddiadau a chyfeiriadau (parhewch ar dudalen ar wahân os oes angen):

Gall y Partneriaid Tai wahardd cwsmer o’r Gofrestr lle mae’n sicr fod y cwsmer,  
neu aelod o’i gartref, wedi cyflawni ymddygiad annerbyniol digon difrifol i’w  
wneud yn anaddas bod yn denant.

6. EICH CARTREF

A ydych chi, neu unrhyw un arall wedi’i gynnwys yn y cais hwn,  
wedi bod yn denant cymdeithas tai neu gyngor erioed?     

Enw’r cyngor neu gymdeithas tai:   

Enw ar y cytundeb tenantiaeth:   

Cyfeiriad tenantiaeth flaenorol:   

                                                             Cod Post:  

Parhewch ar dudalen ar wahân os oes angen ichi roi manylion mwy nag un eiddo.

 

Do      Naddo 

TENANTIAETHAU CYMDEITHAS TAI NEU GYNGOR BLAENOROL



Parhau...

A ydych chi, neu unrhyw un arall sydd wedi’i gynnwys yn y cais hwn, 
wedi bod yn denant cymdeithas tai neu gyngor erioed?     

A ydych chi neu’ch cymar wedi meddu ar eiddo neu ddarn o dir yn 
y DU neu dramor yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf?

A oes gennych chi neu’ch cymar ranberchenogaeth yn y DU 
neu dramor?

A ydych chi neu’ch cymar wedi arfer eich Hawl i Brynu neu Hawl 
i Gaffael i brynu eiddo o awdurdod lleol neu gymdeithas tai?

Enw’r perchennog:   

Cyfeiriad eiddo neu leoliad tir:   

                                                            Cod Post :  

Beth yw gwerth yr eiddo neu ddarn o dir?  

£ 

Os ydych chi’n piau eiddo ac mae morgais gennych chi, faint yw’r morgais sy’n ddyledus?

£ 

Os nad ydych chi’n piau’r eiddo bellach, os ydych wedi’i werthu, faint o ecwiti a wnaethoch 

o’r gwerthiant?   £ 

A oes gennych chi ôl-ddyledion?     Oes      Nac Oes      Os felly, faint?  £ 

Os felly, hoffech chi help i fwrw ati â hwy?    Hoffwn      Na hoffwn 

Do      Naddo     

Do      Naddo        

Oes     Nac oes  

Do       Naddo                 

PIAU EIDDO NEU DIR

Os ydych chi wedi ateb DO i unrhyw un o’r cwestiynau hyn uchod,  
darparwch y wybodaeth ganlynol:

Ydych chi’n gallu fforddio’ch eiddo cyfredol?

PRAWF GOFYNNOL:

• Os oes morgais gennych, mae’n rhaid ichi roi datganiad cyfredol y morgais 
a manylion cofrestrfa tir.

• Os nad ydych chi’n piau’r eiddo erbyn hyn, mae’n rhaid ichi ddarparu manylion, 
er enghraifft copi o ddatganiad cwblhad y gwerthiant gan eich cyfreithiwr. 

NI DDERBYNNIR EICH CAIS HEB Y WYBODAETH HON.

Os NAD YDYCH, esboniwch yma
(parhewch ar dudalen ar wahân os oes 
angen) a darparu gwybodaeth gefnogol.



Denant  y cyngot

Rhentu o landlord preifat yn Byw

Gyda pherthnasau neu gyfeillion

Mewn llety gyda bwyd wedi’i baratoi

Yn llety’r lluoedd arfog 

Yn yr ysbyty neu gartref nyrsio

Tenant cymdeithas dai Perchennog

Preswyl

Mewn hostel, lloches neu wely a  
brecwast mewn

Tai â chymorth

Mewn tai cysylltiedig â swydd

Mewn carchar

Parhau...

Ym mha fath o lety rydych chi’n byw ar hyn o bryd?

Tŷ      Byngalo      Fflat Deulawr      Carafá      Fflat Un Ystafell      Fflat 

Pa lawr?

Llawr      Cyntaf      Ail neu uwch      Arall (nodiwch):           

Yn eich llety presennol, a ydych chi’n?

Arall, dywedwch os gwelwch yn dda:          

PRAWF GOFYNNOL:

• Copi o’ch cytundeb tenantiaeth os yw’n gymwys.
• Os ydych chi yn y carchar ar hyn o bryd, mae rhaid ichi ddarparu’ch papurau 

rhyddhad neu lythyr rhyddhad neu gyfwerth. 

NI DDERBYNNIR EICH CAIS HEB Y WYBODAETH HON.

Os ydych chi’n rhentu’ch cartref ar hyn o bryd (preifat, cyngor neu denantiaid cymdeithas 
dai) darparwch y manylion canlynol:

Enw’r landlord:                                       Rhif cyswllt y landlord:           

Cyfeiriad y landlord:   

                                                                 Rhent (yr wythnos/y mis): £ 

A ydych chi’n cael help â’ch rhent o Fudd-dal Tai neu Lwfans Tai Lleol?
 
Ydw      Nac ydw       Faint? (yr wythnos/y mis): £ 

A oes gennych chi ôl-ddyledion?     Oes      Nac Oes     Os felly, faint? £ 

Os felly, hoffech chi help i fwrw ati â hwy?     Hoffwn      Na hoffwn 

A ydy eich cartref mewn cyflwr gwael?     Ydy      Nac ydy 



Parhau...

Os YDY, a oes Swyddog Iechyd yr Amgylchedd wedi ymweld â’ch eiddo oherwydd 
yr adfeiliad yn ystod y 12 mis diwethaf? Os oes, rhowch fanylion isod:

Os yw eich eiddo mewn cyflwr gwael, dylech chi fod yn rhoi gwybod i’ch landlord/
gwasanaeth atgyweirio’ch landlord. Os yw eich eiddo a rentir yn breifat yn Sir Benfro  
mewn cyflwr gwael ac nid yw’ch landlord yn gallu, neu’n anfodlon atgyweirio’r problemau, 
gallwch ffonio Tîm Rhentu’r Sector Preifat Cyngor Sir Benfro yn  01437 764551 am gyngor.

Datganwch pa fath o wres:           

Os ydych chi’n rhannu unrhyw gyfleusterau â rhywun nad ydy’n  
symud gyda chi, beth yw’ch perthynas ag ef/hi (e.e. teulu/cyfaill)?                               

Faint o ystafelloedd gwely yn eich eiddo ydych yn cael defnydd ohonynt?  
Cynhwyswch unrhyw ystafelloedd gwely sbâr, ond peidiwch â chynnwys  
ystafelloedd gwely a ddefnyddir gan rywun na fydd yn symud â chi. 

Oes unrhyw anifeiliaid anwes a fydd yn ailgartrefu â chi?    Oes      Nac oes  
Os oes, rhowch fanylion isod:

Nifer:      Math (e.e ci/cath/aderyn):                                 

Math(au):                                        

Mae Cyngor Sir Benfro yn caniatáu hyd at ddau anifail anwes yn ei eiddo.
Nid yw partneriaid Cymdeithas Dai yn caniatáu i gi fod yn fflatiau.

Cyfleusterau – Oes gan eich eiddo cyfredol:

Toiled

Baddon/cawod

Cegin

Trydan

Dŵr poeth

Gwres

Oes, ond fe rennir ag eraill

Oes, ond fe rennir ag eraill

Oes, ond fe rennir ag eraill

Oes, ond fe rennir ag eraill

Oes, ond fe rennir ag eraill

Oes, ond fe rennir ag eraill

Oes      Nac Oes 

Oes      Nac Oes 

Oes      Nac Oes 

Oes      Nac Oes 

Oes      Nac Oes 

Oes      Nac Oes 



Parhau...

7. IECHYD A THAI

ADDASIADAU

Ydy eich eiddo wedi’i addasu at berson â phroblemau symudedd?     Ydy      Nac ydy 

Am bwy oedd yr eiddo wedi’i addasu?           

Ticiwch pa addasiadau rydych chi wedi cael:

Lifft unionsyth      Cegin wedi’i haddasu        Peiriant codi      Drysau lletach 

Tŷ bach wedi’i addasu      (Gwaithwyneb lifft unionsyth Is)       

(Cawod cerdded i mewn)        Ystafell ychwanegol ar gyfer offer arbenigol      

Esgynfa a mynediad gwastad      Cadair esgyn      Arall 

A oes angen tŷ wedi’i addasu arnoch, neu ar unrhyw un wedi’i gynnwys yn y cais hwn?

Oes     Nac oes 

IECHYD

A ydych chi’n ystyried eich hun, neu ydy unrhyw un wedi’i  
gynnwys yn y cais yn ystyried ei hun i fod ag anabledd?

A oes arnoch chi, neu oes gan unrhyw un wedi’i gynnwys  
yn y cais gyflwr meddygol neu anabledd a fyddai’n gwella  
petai’n symud i mewn i gartref mwy addas?

A oes angen arnoch chi, neu unrhyw un arall wedi’i gynnwys  
yn y cais hwn, symud er mwyn rhoi a derbyn cefnogaeth??

A ydych chi, neu unrhyw un arall wedi’i gynnwys yn y cais  
hwn, yn ofalwr cofrestredig ar gyfer rhywun arall?

A ydych chi, neu unrhyw un arall wedi’i gynnwys yn y cais  
hwn,angen ystafell arall ar gyfer gofalwr dibreswyl?

Os ydych chi wedi ateb YDW/YDY i unrhyw un uchod,  
rhowch fanylion. Parhewch ar dudalen ar wahân os oes angen.

Ydw      Nac ydw 

Ydw      Nac ydw 

Ydw      Nac ydw 

Ydw      Nac ydw 

Ydw      Nac ydw 

Enw’r person/bobl:           

Beth yw’r cyflwr meddygol neu anabledd/cefnogaeth neu anghenion gofal? 

             

Pa driniaeth/feddyginiaeth/gefnogaeth/ofal ydyn nhw’n derbyn?

 

Os mai OES yw’ch ateb, cysylltwch â’n Tîm Gosodiadau’n  
Seiliedig ar Ddewis.



Parhau...

Sut mae’r anghenion hyn wedi’u heffeithio gan y cartref presennol?

             

Sut byddai symud yn gwella’r cyflwr/anghenion?

 

Enw a manylion cyswllt y gweithiwr cymorth/meddyg/sefydliad yn rhoi cymorth.

 

Os ydych chi angen ystafell wely i ofalwr dibreswyl, darparwch gopi o wobr gofalwr  
Lwfans Byw i’r Anabl. Ni ystyrir ystafell wely ar gyfer gofalwr heb hyn.

8a. A ydych wedi bod yn byw yn Sir Benfro am y 12 mis diwethaf?

Gall gwiriadau gael eu cynnal.  Do  Os do, ewch at 8c  
                                                     Naddo  Os naddo, parhewch at 8b

8b. A oes gennych gysylltiad â Sir Benfro? 

Oes  Os oes, rhowch fanylion isod     Nac oes  Os nac oes, parhewch at 8c

Manylion cyswllt: e.e., teulu (enw, cyfeiriad, rhesymau dros symud yn nes):

 

 

Cyflogaeth (cwmni/swydd – llawn amser/rhan amser/parhaol):

 

Gweithwyr Lluoedd Dychwelyd (dyddiad diswyddiad/cyfeiriad blaenorol):

 

Neu reswm arall:  

Hysbysir rhai eiddo eraill â blaenoriaeth ar gyfer pobl gyda chysylltiad gwledig  
neu drefol â’r ardal honno.  Os oes gennych chi gysylltiad ag ardal benodol,  
soniwch amdani wrthym yma.

8c. A oes gennych gysylltiad ag ardal benodol yn Sir Benfro?

Oes  Dywedwch ba ardal os gwelwh yn dda:                                                                        
Nac oes  Os nac oes, perhewch at 10

Os Oes yw’ch ateb, rhowch fanylion. Parhewch ar dudalen ar wahân os oes angen.

 

PRAWF GOFYNNOL: Bydd angen arnoch ddarparu prawf cyn y bydd hyn yn cael ei ystyried.    

8. CYSYLLTIADAU Â SIR BENFRO



Parhau...

Os ydych chi wedi rhoi manylion uchod gallai swyddog gysylltu â chi i ofyn am  
wybodaeth bellach. Os ydych chi wedi datganu fod gennych chi gysylltiad â ward  
etholiadol, darparwch gopïau o unrhyw ddogfennau cefnogol.

9. ANGHENION TAI

9a. A ydych chi, neu unrhyw un wedi’i gynnwys yn y cais hwn, mewn perygl o golli’ch cartref?

Nid yw ticio YDW yn gyfwerth â chais am gymorth fel digartref.  
Os ydych yn ddigartref neu dan fygythiad o fod yn ddigartref, cysylltwch â’r Swyddog 
dyletswydd ar 01437 764551, neu alw mewn i Adain Ogleddol, Neuadd y Sir, Hwlffordd,  
o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, 9:30 i 16:00. GELLID GOFYN AM DYSTIOLAETH.

Ydw      Nac ydw   Os YDW, rhowch fanylion:  

 

9b. A ydy ‘Hysbysiad Ceisio Meddiant’ neu ‘Hysbysiad Ymadael’ wedi’i roi ichi yn 
eich cartref presennol?

Do      Naddo   Os DO, atodwch gopi. Diwedd dyddiad hysbysu         /          /         

9c. Pa fath o eiddo ydych chi’n chwilio amdano?

Tŷ      Fflat un Ystafell        Byngalo      Fflat/fflat deulawr      Arall 

10. TAI ARBENIGOL

Nodwch os oes angen arnoch gael llety arbennig gyda chymysgedd o wasanaeth  
wedi’i gynllunio i’ch helpu chi i fyw’n annibynnol yn eich cartref:

Wedi’i addasu (Cynlluniwyd yn benodol ar gyfer yr anabl)

Â chymorth (Gwahanol gynlluniau ar gael i roi cymorth)

Â chelfi/dodrefn (Mae’r llety gyda nifer gyfyngedig o gelfi/dodrefn) 

Cartrefi am Oes (Fflatiau hygyrch modern yn cynnwys gwasanaeth cinio)

• Llys De Clare, Pont Myrddin –  Tai Sir Benfro

• Llys Kensington, Steynton – Tai Penfro

• Bro Preseli, Crymych – Tai Teulu

Gyda lloches (Cwsmeriaid dros 55 mlwydd oed sydd angen gwasanaeth ceidwad)

Amherthnasol

PRAWF GOFYNNOL: Bydd angen arnoch ddarparu prawf cyn y bydd hyn  
yn cael ei ystyried



Parhau...

Faint o ystafelloedd gweld sydd angen arnoch chi? 
Asesir ceisiadau yn unol â’r polisi.

1 ystafell wely      2 ystafell wely        3 ystafell wely      

4 ystafell wely      5+ o ystafelloedd gwely 

Ble yn Sir Benfro hoffech chi fyw?
Nodwch, nid ydy bob tro’n bosibl boddhau ymgeiswyr yn ardal eu dewis. Dylech chi  
fod yn cydbwyso’ch dymuniad i fyw mewn ardal benodol â’ch angen cael cartref.

 

A ydych chi’n derbyn cefnogaeth oddi wrth unrhyw sefydliadau?  
(For example – consultant, social worker, probation worker, 
drug or alcohol advisor, MIND, PATH).                                                        Oes      Nac oes 

A fydd angen arnoch chi gael rhywun i’ch helpu i geisio am eiddo? 
Gallwch ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan chi i ddweud  
wrthym am yr eiddo y gallwch fod yn ymddiddori ynddynt,  
e.e., aelod teulu, cyfaill, gofalwr, gweithiwr cymorth.  
Gwiriwch â’r person hwn os gwelwch yn dda o flaen llaw  
ei fod yn fodlon ceisio am yr eiddo ar eich rhan.                                Bydd      No 

Os Oes/Bydd i un o’r ddau uchod, rhowch fanylion isod os gwelwch yn dda.
Os yw’n angenrheidiol, cofnodwch gefnogaeth ychwanegol ar ddalen ar wahân.

Enw:                                                    Perthynas â chi:      

Cyfeiriad:                                                                                                 

                                                                        Ffôn:      

A ydych chi’n fodlon inni drafod eich cais â’r person hwn/hon  
(er enghraifft, os ydynt yn cysylltu â ni ar eich rhan)?                             Ydw      Nac ydw 

EUOGFARNAU

Rydyn ni angen gwybod am unrhyw euogfarnau perthnasol yn eich cartref  
gan y gallai hyn effeithio ar y lleoliad a math o dŷ gallwn ddarparu.

A ydych chi, neu unrhyw un wedi’i gynnwys yn y cais hwn, wedi cael euogfarnau  
neu rybuddion, neu’n aros am achosion ynghylch tramgwydd?

Do      Naddo 

A ydych chi, neu unrhyw un wedi’i gynnwys yn y cais hwn, wedi’i euogfarnu,  
neu’n aros am unrhyw achosion ar gyfer unrhyw drosedd ynglŷn â budd-daliadau,  
tai cymdeithasol, neu faterion perthnasol. 

Do      Naddo 



Parhau...

Os YDW i’r naill neu’r llall ohonynt, rhowch wybodaeth bellach ynglŷn â’ch euogfarn yn 
ogystal â manylion unrhyw asiantaethau cyfiawnder troseddol a oedd yn gysylltiedig 
(er enghraifft Gwasanaeth Prawf, Tîm Troseddwyr Ifanc). Byddwn yn gwirio’r wybodaeth 
a rowch chi yma. 

Enw llawn:                                                 

Dyddiad:         /          /         Rheswm am euogfarn:  

Asiantaeth cyfiawnder troseddol:  

CYNLLUNIAU YCHWANEGOL AR GAEL

A ydych chi angen gwybodaeth ychwanegol ynglŷn â’r cynllun gweithwyr lleol?

Ydw      Nac ydw 

A ydych chi angen gwybodaeth ychwanegol ynglŷn â phrynu cartref yn ôl Perchentyaeth  
a Rennir neu Berchentyaeth gost isel?

Ydw      Nac ydw 

A oes unrhyw wybodaeth bellach a deimlwch chi i fod yn berthnasol gyda’ch cais tai?

 

Rydym yn gofyn am y wybodaeth ganlynol i helpu inni sicrhau bydd pob ymgeisydd  
yn cael ei drin yn deg a bod pawb yn derbyn gwasanaeth sy’n ystyried eu hanghenion.  
Mae’r adrannau canlynol yn wirfoddol, nid oes angen ateb y cwestiynau hyn,  
ni effeithir ar y gwasanaeth rydym yn ei roi ichi.

1. Sut fyddwch chi’n disgrifio’ch tarddiad ethnig?

Gwyn

 Cymreig/Seisnig/Albanaidd/Gogledd Iwerddon/Prydeinig

 Gwyddelig

 Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig

 Unrhyw Gefndir Gwyn arall, disgrifiwch:  

11. CADW GOLWG AR AMRYWIAETH A CHYDRADDOLDEB



Parhau...

Tarddiadau Ethnig Cymysg/Lluosog

 Caribïaidd Gwyn a Du

 Affricanaidd Gwyn a Du

 Gwyn ac Asiaidd

 Unrhyw gefndir Ethnig Cymysg/Lluosog arall, disgrifiwch:  

Prydeinig Asiaidd/Asiaidd

 Yndïadd

 Pacistanaidd

 Bangladesiaidd

 Tsieineaidd

 Unrhyw Gefndir Asiaidd arall, disgrifiwch:  

Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig

 Affricanaidd

 Caribïaidd

 Unrhyw gefndir Du/Affricanaidd/Caribïaidd arall, disgrifiwch:  

Grŵp Ethnig Arall

 Arab

 Unrhyw gefndir Asiaidd arall, disgrifiwch:  

 Well gen i beidion â dweud

2. Beth yw’ch cenedlaetholdeb?

 Prydeinig

 Pwylaidd

 Rwmanaidd

 Arall, dweud os gwelwch yn dda

3. A ydy’ch hunaniaeth rywedd yr un â’r rhywedd pan gawsoch eich geni?

 Ydy      Nac ydy      Gwell gen i beidio â dweud

4. A ydych chi neu unrhyw un sy’n symud gyda chi’n dioddef anabledd neu broblem iechyd?

  Ydw, cyfyngedig      Ydw, braidd yn gyfyngedig     Nac ydw     Well peidio â dweud

 



Parhau...

5. Mae’n helpu inni wybod os ydym yn cyrraedd pob person anabl. Os ydych chi wedi ticio 
‘Ydw’ uchod gallwch dicio’r blychau isod os gwelwch yn dda. Mae croeso ichi dicio mwy  
nag un blwch lle y bo’n addas.

 Byddardod neu drymder clyw

 Dellni neu nam ar y golwg

 Anabledd corfforol/nam neu broblemau symud

 Anabledd dysgu

 Anhawster dysgu, megis dyslecsia/gair dallineb

 Cyflwr iechyd meddwl, megis iselder neu sgitsoffrenia

 Anabledd, amhariad ar gyfathrebu/cymdeithasol megis syndrom Asperger/anhwylder 
arall y sbectrwm awtistig

 Cyflwr iechyd hirdymor, megis cancr, FID, clefyd siwgr, haint barhaus y galon neu glefyd    
cwympo

 Anabledd, amhariad neu gyflwr meddygol nad ydy wedi’i restru uchod, disgrifiwch:

 

 Gwell gen i beidio â dweud

6. Sut byddwch chi’n disgrifio’ch cyfeiriadedd rhywiol?

 Lesbiad/Menyw Hoyw      Dyn Hoyw      Deurywiol      Hetororywiol     Arall

 Gwell gen i beidio â dweud

7. Beth yw’ch crefydd neu gred?

 Bwdhydd

 Cristion

 Hindŵiad

 Iddew

 Mwslim

 Sîc

 Heb grefydd

 Gwell gen i beidio â dweud

 Unrhyw grefydd/gred arall, disgrifiwch:

 



Darllenwch y datganiad hwn yn ofalus cyn ichi ei arwyddo a’i ddyddio, os gwelwch yn dda.  
Os oes unrhyw ran o’r datganiad nad ydych chi’n ei ddeall, eich cyfrifoldeb chi yw dod o hyd 
i rywun i’w esbonio ichi. Cysylltwch ag un o’r partneriaid tai i siarad â staff hyfforddedig a all 
esbonio unrhyw beth nad ydych chi’n ei ddeall.

• Hyd eithaf fy ngwybodaeth â’m cred mae’r wybodaeth a ddarparwyd ar y ffurflen yn wir, 
yn gyflawn ac yn gywir.

• Rydwi’n deall bydd y wybodaeth rydwi wedi’i darparu’n cael ei defnyddio i bennu fy 
nghymhwyster i gael cartref.

• Ble mae gwybodaeth bersonol pobl eraill wedi’i rhoi yn y ffurflen, cadarnhaf eu bod nhw 
wedi cydsynio i’w defnydd.

• Rydwi’n deall bydd unrhyw wybodaeth a roddir gennyf i mewn perthynas â’r cais  
tai hwn, neu rhoddir gyda fy nghydsyniad gan eraill, yn cael ei rhoi ar y gofrestr tai  
ChoiceHomes@Pembrokeshire.

• Datganaf ar unwaith am unrhyw newidiadau i’r wybodaeth yr wyf wedi’i rhoi wrth i mi  
aros i gael cynnig llety. Rydw i’n deall y gall methiant i wneud hynny gael ei ystyried  
yn drosedd, ac o bosibl yn effeithio ar fy nghais ac arwain at ddwyn y gyfraith arnaf i.

• Rhoddaf ganiatâd i bartneriaid tai gysylltu ag unigolion neu asiantaethau y cyfeiriais 
atynt yn y ffurflen hon pan fo’n angenrheidiol; hefyd unigolion ac asiantaethau eraill  
megis yr awdurdod iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, addysg neu dai, y Gwasanaeth 
Prawf, yr heddlu, llysoedd neu gyfarwyddiaethau awdurdod lleol er mwyn prosesu  
fy nghais.

• Rydw i’n deall os ydwi’n rhoi gwybodaeth ffug neu gamarweiniol neu hepgor gwybodaeth 
er mwyn cael tai, gellid ei ystyried fel trosedd a gellid dwyn camau yn fy erbyn i, gan 
gynnwys achos llys, adfer eiddo a dirwy o hyd at £5000.

Cadarnhaf fy mod i wedi darllen, deall a chytuno â’r telerau sydd wedi’u cyflwyno yn  
y datganiad. Os ydy rhywun wedi llenwi’r ffurflen ar fy rhan i, rydw i’n rhoi caniatâd  
i’r Adran Tai drafod fy nghais â’r person a enwir.

12. DATGANIAD

Ysgrifennwch Enw’n Glir:                                                     

Llofnod:                                                      Dyddiad:         /          /         

Os ydych chi wedi cwblhau’r ffurflen hon ar ran rhywun arall, rhowch eich enw, manylion 
cyswllt, perthynas â’r ymgeisydd, dyddiad a llofnod yma os gwelwch yn dda.

Ysgrifennwch Enw’n Glir:                                                     

Perthynas â’r ymgeisydd:                                         Manylion cyswllt:  

Llofnod:                                                      Dyddiad:         /          /         

Parhau...



Trwy dicio’r blwch isod rydwi’n caniatáu i ateb ddefnyddio fy nata personol i ymateb 
i’r cais gwasanaeth hwn. Bydd fy nata personol wedi’i dal yn ddiogel a’i ddefnyddio 
i fodloni’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 dynnu anfonwch e-bost at  
mydata@atebgroup.co.uk

Rydwi’n caniatáu ichi ddefnyddio fy nata personol  

Os yw’ch ffurflen heb lofnod a dyddiad, byddwn yn ei dychwelyd atoch chi.  
Ni allwn brosesu ceisiadau dilofnod.
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