
Faint o gartref sydd yn rhan o’r cyfnewid hwn?     2      3    

A ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Cofrestr Sir Benfro Choice Homes?     Do      Naddo     

Rhif Aelodaeth Gosod Tai’n ôl Dewis:      

EICH MANYLION

1. Teitl:     Mr      Mrs      Miss      Ms  

2. Enw cyntaf:                                            Cyfenw:           

3. Cyfeiriad:   

                                                                 Cod Post:  

4. Cyfeiriad E-bost:   

5. Rhif Ffôn:  Dydd:                                              Nos:  

6. Manylion maint teulu:

EICH CARTREF PRESENNOL

7. Math o eiddo (ticiwch os gwelwch yn dda):

Tŷ      Bynglo      Fflat mewn tŷ addasedig      Tŷ dwbl      Fflat  

8. Faint o ystafelloedd sydd gyda chi? (Os ystafell ar rent marciwch ‘B’)

B      1       2      3      4       5       6  

9. A yw’r tŷ wedi’i addasu ar gyfer pobl anabl?     Do       Naddo 

Os ydy, ydy wedi’i addasu fel y gall defnyddio cadair olwyn yn y tŷ?     Do      Naddo 

Ymgais Ffurflen 
Cydgyfnewid

Enw (hunan): Dyddiad Geni: Rhyw:

Enw: Dyddiad Geni: Rhyw:

Enw: Dyddiad Geni: Rhyw:

Enw: Dyddiad Geni: Rhyw:

(Parhewch ar dudalen ar wahân os oes angen).

Parhau...



10. Enw cyntaf:                                            Cyfenw:           

11. Cyfeiriad:   

                                                                 Cod Post:  

12. Cyfeiriad E-bost:   

13. Rhif Ffôn:  Dydd:                                              Nos:  

14. Manylion maint teulu:

Enw (hunan): Dyddiad Geni: Rhyw:

Enw: Dyddiad Geni: Rhyw:

Enw: Dyddiad Geni: Rhyw:

Enw: Dyddiad Geni: Rhyw:

(Parhewch ar dudalen ar wahân os oes angen).

15. Enw’r landlord:  

16. Cyfeiriad y landlord:  

  

Cod Post:           Rhif Ffôn:                                          

Enw cyswllt, h.y. Enw’r swyddog tai:      

17. A oes gennych chi unrhyw euogfarnau llys neu honiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Oes      Nac oes 

18. A oes gennych chi weithiwr cymorth?     Oes      Nac oes 

19. A oes gennych chi anifeiliaid anwes?     Oes      Nac oes   

Os oes, dwedwch beth a chymaint                                                                              

Parhau...

RHESWM DROS GYFNEWID
 

Rheswm dros gydgyfnewid:                                               

Cyfnewid dyddiad yn ofynnol:          /          /         

MANYLION Y PERSON RYDYCH CHI’N DYMUNO CYFNEWID AG EF

A ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Cofrestr Sir Benfro Choice Homes?     Do      Naddo     

Rhif Aelodaeth Gosod Tai’n ôl Dewis:      



Datganiad

Rydwi wedi arolygu’r eiddo a deall y gall y cyfnewid ar y gweill gael ei  
gymeradwyoyn ôl i’r amodau dilynol yn unig:

• Derbyniaf gyfrifoldeb llawn ar gyfer pob diffyg neu niwed i’r gosodiadau ac 
addurniadau nad ydy o ganlyniad i draul arferol.

• Derbyniaf gyfrifoldeb llawn ar gyfer unrhyw newidiadau a wneir gan y tenant 
sy’n ymadael.

• Byddaf yn unioni unrhyw dor-amod yn fy nghytundeb tenant, megis taliad 
o ôl-ddyledion heb eu clirio.

Rydwi’n datganu nad ydwi wedi derbyn taliad mewn cysylltiad â’r cyfnewid hwn. 
Rydwi’n rhoi caniatâd i ateb* ddadlennu gwybodaeth i landlord y cyfnewidedig 
arfaethedig ynghylch fy nghyfrif rhent, unrhyw weithred wedi’i dwyn yn fy erbyn 
ynglŷn ag achosion meddiant ac unrhyw doriad amodau’r denantiaeth.

Diolch am gyflwyno’ch cais. Anfonir eich cais i’r tîm tai a byddant yn cysylltu â chi yn  
ei dro. Nodwch: mae rhaid i denantiaid pob eiddo gyflwyno Ffurflen Gais Cydgyfnewid  
i’w landlord.

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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