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Darperir Canllawiau i’ch helpu i lenwi’r ffurﬂen hon. Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i lenwi’r
ffurﬂen hon neu os oes angen copi o’r cyhoeddiad hwn arnoch mewn print bras, Braille,
ar dâp sain neu mewn iaith arall, cysylltwch ag unrhyw un o’r darparwyr tai neu galwch
heibio canolfan gwasanaethau cwsmeriaid.
Mae’r ffurflen hon ar gael yn Saesneg.

Ffurflen gais am dai
Y darparwyr tai
Yn y ffurﬂen hon, ystyr ‘y darparwyr tai’ fydd partneriaid CartreﬁDewisedig@SirBenfro, Cyngor Sir
Penfro, Chymdeithas Tai Wales and West ac ateb.

Ffurflen gais am dai

Llenwch y ffurﬂen hon:
• os ydych am rentu cartref gan un neu’r cyfan o’r darparwyr tai
• os ydych eisoes yn un o denantiaid un o’r darparwyr tai ac os hoffech symud i eiddo
cymdeithas dai neu gyngor arall yn Sir Benfro
• os ydych eisoes yn un o denantiaid un o’r darparwyr tai a’ch bod wedi dod o hyd i rywun i
gydgyfnewid â chi.

Llenwi’r ffurﬂen hon
Mae’r wybodaeth a rowch yn y ffurﬂen hon yn ein galluogi i asesu eich cymhwyster a’ch
angen chi am dai, a chymhwyster ac angen y bobl eraill a gaiff eu cynnwys gennych yn y cais
hwn. Mae’n bwysig ichi roi cymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl, ateb yr holl gwestiynau sy’n
berthnasol i chi a darparu copïau o’r dogfennau y gofynnir amdanynt. Ar ôl ichi lenwi’r ffurﬂen,
rhaid ichi ei llofnodi a’i dyddio cyn ei chyﬂwyno i ni.

Os na fydd eich ffurﬂen yn gyﬂawn neu os nad yw wedi’i llofnodi, ni ellir ei
phrosesu a chaiff ei dychwelyd i chi. Os na fyddwch yn darparu’r holl
dystiolaeth sydd ei hangen arnom, bydd hyn hefyd yn oedi eich cais.
Cyfrinachedd
Mae’r wybodaeth a rowch yn gyfrinachol ac yn destun gofynion Deddf Diogelu Data 1998.
Bydd y data personol hwn yn cael ei gadw a’i brosesu gan y darparwyr tai at ddiben asesu
eich cymhwyster am dai cymdeithasol a’ch anghenion tai. Efallai bydd y manylion personol a
rowch yn cael eu rhannu gydag asiantaethau allanol lle mae gofyn eu datgelu ac i ddiogelu
cronfeydd cymdeithasol. Gall unrhyw ddata neu wybodaeth a rowch gael eu defnyddio neu eu
rhannu i atal trosedd, gan gynnwys twyll. Gellir eu defnyddio hefyd i atal camddefnyddio
adnoddau. I gael gwybod rhagor am y ffordd y bydd y darparwyr tai’n defnyddio eich data
personol, holwch bob sefydliad yn unigol.

Twyll tai
Mae’n dramgwydd troseddol darparu datganiad ffug yn fwriadol neu gadw gwybodaeth yn ôl
yn fwriadol i’ch cynorthwyo i gael llety gan y darparwyr tai. Byddwn yn cymryd camau
cyfreithiol yn erbyn unrhyw un a ganfyddir yn cyﬂawni trosedd ac efallai hefyd y byddwn yn
ceisio meddiant ar unrhyw eiddo a gafwyd. Mae gennych rwymedigaeth gyfreithiol i sicrhau
bod pob gwybodaeth yn gywir.

Newid amgylchiadau
Rhaid i chi roi gwybod i’r Adran Dai yn ysgrifenedig am unrhyw newid yn eich amgylchiadau.
Mae’n bosibl y bydd newidiadau fel cael baban neu rywun yn eich aelwyd yn symud allan yn
effeithio ar eich cais am dai. Gwnewch hyn ar ein ffurﬂen Newid Amgylchiadau sydd ar gael
o’ch Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid leol neu ar-lein yn
www.choicehomespembrokeshire.org – ‘Sut i Wneud Cais’.

Ffurflen gais am dai
Mae’r galw am dai cymdeithasol yn Sir Benfro yn llawer mwy na’r eiddo
sydd ar gael. Mae’n bwysig eich bod yn archwilio dewisiadau eraill o ran
tai. Am gyngor, ffoniwch 01437 764551, ewch i Adain y Gogledd, Neuadd
y Sir, Hwlffordd, neu edrychwch ar wefan Cyngor Sir Penfro ar
www.pembrokeshire.gov.uk/housing

1: Cymhwyster
Eich cymhwyster a’ch statws mewnfudo
Nid yw ceiswyr lloches yn gymwys i gael llety o dan Ran 6 o Ddeddf Tai 1996. Pan gânt
benderfyniad cadarnhaol am eu cais am loches a phan gânt statws ffoadur, diogelwch
dyngarol neu ganiatâd yn ôl disgresiwn, efallai wedyn y gallant hawlio llety. Mae cyfyngiadau
eraill a allai effeithio ar eich cais, a allai olygu y bydd angen ichi ddarparu gwybodaeth bellach
er mwyn i’ch cais gael ei asesu’n gywir. Coﬁwch y gallai gymryd mwy o amser i asesu’ch cais.
Ni all y partneriaid tai gynnwys rhai ‘pobl o dramor’ ar y Gofrestr Tai.

Bydd y cwestiynau canlynol yn ein helpu i bennu a ydych chi’n
gymwys.
A ydych chi’n un o’r canlynol:
Dinesydd Prydeinig:

Ceisiwr lloches:

Ymwelydd wedi’i noddi â’r DU:

Ffoadur:

Myfyriwr tramor:

Dinesydd y Gymanwlad:

Gwladolyn neu aelod o deulu gwladolyn o’r Undeb Ewropeaidd:
Arall, nodwch:
Os oes gennych ganiatâd cyfyngedig i aros, beth yw’r dyddiad dod i ben?

Tystiolaeth sy’n ofynnol:
• un math o dystiolaeth sy’n cadarnhau eich cymhwyster, er enghraifft pasbort neu bapurau’r
Swyddfa Gartref.
Peidiwch â chynnwys dogfennau gwreiddiol gyda’ch cais os gwelwch yn dda, ond efallai
byddwn yn gofyn am weld dogfennau gwreiddiol yn nes ymlaen.
Ni dderbynnir eich cais heb yr wybodaeth hon.

Tystiolaeth yn Ofynnol.
Ni dderbynnir eich cais heb yr wybodaeth hon.

2: Gwybodaeth gyffredinol
2a – A ydych ar hyn o bryd yn denant i unrhyw un o bartneriaid CartreﬁDewisedig@SirBenfro?
Cyngor Sir Penfro
ateb
Cymdeithas Tai Wales and West
Dim un o’r uchod

2b – Cydgyfnewid
Os ydych ar hyn o bryd yn un o denantiaid diogel Cyngor neu’n un o denantiaid sicr cymdeithas
tai, gallwch gofrestru i gydgyfnewid. Os byddwch yn dod o hyd i denant arall yr hoffech gyfnewid
cartref ag ef, cysylltwch â’ch landlord cyn gwneud unrhyw drefniadau. Rhaid cael caniatâd
ysgrifenedig gan eich landlord cyn cydgyfnewid.
Os na fyddwch wedi gwneud hynny, gallech beryglu eich tenantiaeth.
Hoffwn gofrestru i gydgyfnewid.

Sylwch:
Drwy dicio’r blwch hwn, rydych yn rhoi caniatâd i’ch manylion ar y Gofrestr
Gydgyfnewid (enw, rhif cyswllt a chyfeiriad) gael eu gwneud ar gael i unrhyw un sydd
wedi cofrestru gyda CartreﬁDewisedig@SirBenfro. Coﬁwch na chyfyngir mewn unrhyw
ffordd ar fynediad at yr wybodaeth hon.
2c – Ym mha iaith yr hoffech gael gohebiaeth yn y dyfodol?
Saesneg

Cymraeg

Arall (nodwch):

2d – Sut hoffech chi gael gohebiaeth yn y dyfodol?
Post

E-bost (darparwch eich cyfeiriad e-bost)

3: Amdanoch chi
Ysgrifennwch mewn PRIFLYTHRENNAU DU. Darllenwch y cwestiynau yn ofalus cyn
ichi ddechrau llenwi’r ffurﬂen.

Eich manylion:
Teitl (Ms/Mrs/Mr/Arall):

A yw hwn yn gais ar y cyd neu'n gais unigol?

Enw/au cyntaf:

Ar y cyd

Unigol

Cyfenw:

Unrhyw enwau eraill a ddefnyddiwyd gennych:
Cyfeiriad:
Cod post:
Gwryw: :

Amser yn y cyfeiriad hwn:
Benyw:

Dyddiad geni:

A oes gwahanol gyfeiriad lle byddai’n well gennych inni gysylltu â chi?

Oes

Nac oes

(os felly, nodwch y manylion isod)
Cyfeiriad:
Cod post:

Rheswm am y cyfeiriad cyswllt:

Manylion eich partner:
Teitl (Ms/Mrs/Mr/Arall):

Perthynas â’r prif ymgeisydd:

Enw/au cyntaf:

Cyfenw:

Unrhyw enwau eraill a ddefnyddiwyd ganddo/ganddi:
Cyfeiriad:
Cod post:
Gwryw:

`
Benyw:

Amser yn y cyfeiriad hwn:
Dyddiad geni:

Rhif cartref:

Rhif symudol:

Rhif gwaith:

Cyfeiriad e-bost:

Rhif Yswiriant Gwladol:
A oes gwahanol gyfeiriad y byddai’n well ganddo/ganddi inni gysylltu ag ef/hi yno?
Oes
Cyfeiriad:
Cod post:

Rheswm am y cyfeiriad cyswllt:

Nac oes

Pwy sy’n byw gyda chi
Pwy arall sydd wedi ailgartrefu efo chi? Peidiwch â chynnwys chi’ch hun na’ch partner.
Rhowch wybod inni os oes unrhyw un o aelodau’ch aelwyd eisoes ar restr aros
CartreﬁDewisedig@SirBenfro. Os oes mwy na phedwar o bobl, parhewch ar ddalen ar wahân.
Nid wyf yn byw gydag unrhyw un arall

Enw cyntaf:
Dyddiad geni:
Yn symud efo chi? Ydyn

Cyfenw:
Gwryw
Nac ydyn

Benyw

Perthynas â chi:

Eisoes ar y rhestr aros?

Ydyn

Nac ydyn

Rhif YG (os yw’n berthnasol):

Enw cyntaf:
Dyddiad geni:
Yn symud efo chi? Ydyn

Cyfenw:
Gwryw
Nac ydyn

Benyw

Perthynas â chi:

Eisoes ar y rhestr aros?

Ydyn

Nac ydyn

Rhif YG (os yw’n berthnasol):

Enw cyntaf:
Dyddiad geni:
Yn symud efo chi? Ydyn

Cyfenw:
Gwryw
Nac ydyn

Benyw

Perthynas â chi:

Eisoes ar y rhestr aros?

Ydyn

Nac ydyn

Rhif YG (os yw’n berthnasol):

Enw cyntaf:
Dyddiad geni:
Yn symud efo chi? Ydyn
Rhif YG (os yw’n berthnasol):

Cyfenw:
Gwryw
Nac ydyn

Benyw

Perthynas â chi:

Eisoes ar y rhestr aros?

Ydyn

Nac ydyn

Eraill?
A oes unrhyw blant 16 oed neu ieuengach yn aros dros nos gyda chi o dan gytundeb mynediad?
Oes

Tystiolaeth yn Ofynnol.
Ni dderbynnir eich cais heb yr
wybodaeth hon.

Nac oes

Parhewch ar ddalen ar wahân os oes angen.
Plentyn 1

Enw cyntaf:

Dyddiad geni:

Cyfenw:
Gwryw:

Benyw:

Perthynas â chi:

Pa mor aml (noson yr wythnos):
Plentyn 2

Enw cyntaf:

Dyddiad geni:

Cyfenw:
Gwryw:

Benyw:

Perthynas â chi:

Pa mor aml (noson yr wythnos):
A ydych yn feichiog, neu a oes unrhyw un sy’n cael ei ailgartrefu gyda chi yn feichiog?
Ydyn

Nac Ydyn

Enw cyntaf:

Cyfenw:

Dyddiad Disgwyliedig:
Os oes rhywun nad yw’n byw gyda chi ar hyn o bryd ond a fydd yn cael ei ailgartrefu gyda chi,
rhowch ei enw, ei gyfeiriad cyfredol ac eglurwch yn fras pam y bydd yn symud i mewn gyda chi.
Enw cyntaf: :
Dyddiad geni:

Cyfenw:
Gwryw:

Benyw:

Perthynas â chi:

Cyfeiriad cyfredol a chod post:
Rheswm am ei gynnwys ar eich cais:

Enw cyntaf: :
Dyddiad geni:

Eisoes ar y rhestr aros? Ydyn:

Nac ydyn:

Cyfenw:
Gwryw:

Benyw:

Perthynas â chi:

Cyfeiriad cyfredol a chod post:
Rheswm am ei gynnwys ar eich cais:

Eisoes ar y rhestr aros?

Ydyn:

Nac ydyn:

Cysylltiadau â chyflogeion y partneriaid tai a
chynghorwyr
A ydych chi neu a oes unrhyw un arall sydd yn y cais hwn:
yn perthyn i rywun sy’n gweithio yng ngwasanaethau tai’r partneriaid tai
(gan gynnwys aelod bwrdd cymdeithas dai), neu’n gysylltiedig â rhywun felly? Oes

Nac oes

Os felly, rhowch yr wybodaeth ganlynol os gwelwch yn dda:
Enw’r unigolyn:

Cyfenw:

Eich perthynas (er enghraifft chi’ch hun, tad, partner):
Y swydd sydd ganddo/ganddi:
Cyfeiriad a chod post y gweithle:
Parhewch ar ddalen ar wahân os oes angen ichi roi manylion mwy nag un unigolyn.
Ymdrinnir â’ch cais wedyn gan y landlord partner.

Tystiolaeth sy’n ofynnol
Rhaid i chi ddarparu:
• Un prawf adnabod i chi (a’ch partner) gan gynnwys eich dyddiad(au)
geni, er enghraifft, pasbort, trwydded yrru, tystysgrif geni neu bapurau’r
Swyddfa Gartref
• Un prawf cyfeiriad ar gyfer pob unigolyn, gan gynnwys plant, a fydd yn
symud gyda chi, er enghraifft, llythyr swyddogol gan Gyllid a Thollau
EM
• Tystiolaeth o feichiogrwydd os yw’n berthnasol, er enghraifft ffurﬂen
MAT B1 neu lythyr gan eich meddyg neu’ch bydwraig.
• Tystiolaeth o drefniadau mynediad os yw’n berthnasol.
Peidiwch â chynnwys dogfennau gwreiddiol gyda’ch cais os gwelwch yn
dda, ond efallai byddwn yn gofyn am weld dogfennau gwreiddiol yn nes
ymlaen.

Ni dderbynnir eich cais heb yr wybodaeth hon.

4: Cyfeiriadau blaenorol
Rhowch fanylion yr holl gyfeiriadau lle buoch yn byw yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.
Dechreuwch â’ch cyfeiriad presennol. Sylwch y byddwn efallai’n gwirio’r wybodaeth ac yn gofyn am dystlythyrau.

Chi

Cyfeiriad:

Pryd fuoch chi’n byw yno?
A oeddech chi: Yn denant?

Rhwng:
Yn berchennog?

A:
Yn byw gyda pherthnasau?

Arall?

Rheswm am adael?
Cyfeiriad:
Pryd fuoch chi’n byw yno?
A oeddech chi: Yn denant?

Rhwng:
Yn berchennog?

A:
Yn byw gyda pherthnasau?

Arall?

Rheswm am adael?
Cyfeiriad:
Pryd fuoch chi’n byw yno?
A oeddech chi: Yn denant?

Rhwng:
Yn berchennog?

A:
Yn byw gyda pherthnasau?

Arall?

Rheswm am adael?

Eich partner

Cyfeiriad:

Pryd fuoch chi’n byw yno?
A oeddech chi: Yn denant?

Rhwng:
Yn berchennog?

A:
Yn byw gyda pherthnasau?

Arall?

Rheswm am adael?
Cyfeiriad:
Pryd fuoch chi’n byw yno?
A oeddech chi: Yn denant?

Rhwng:
Yn berchennog?

A:
Yn byw gyda pherthnasau?

Arall?

Rheswm am adael?
Cyfeiriad:
Pryd fuoch chi’n byw yno?
A oeddech chi: Yn denant?

Rhwng:
Yn berchennog?

A:
Yn byw gyda pherthnasau?

Rheswm am adael?

Ni dderbynnir eich cais heb yr wybodaeth hon

Arall?

5: Eich ymddygiad
Ymddygiad Annerbyniol
A ydych chi, neu unrhyw un arall sy’n cael ei gynnwys yn y cais hwn:
Erioed wedi cael gorchymyn adennill meddiant ar eiddo, neu wedi’ch troi
allan erioed o eiddo?

Do

Naddo

Erioed wedi cael gorchymyn adennill meddiant ar eiddo, neu hyd yn oed
wedi’ch troi allan o eiddo oherwydd ymddygiad annerbyniol?

Do

Naddo

A oes gennych unrhyw ddyled heb ei thalu i unrhyw landlordiaid preifat,
cymdeithasau tai, neu eiddo awdurdod lleol (er enghraifft, ôl-ddyledion
rhent, costau llys, atgyweiriadau y gellir ailgodi tâl amdanynt)?

Oes

Nac oes

Wedi cael gorchymyn a wnaed mewn llys siﬁl sy’n gysylltiedig ag eiddo,
neu ag ardal eiddo?

Do

Naddo

Wedi bod yn destun gorchymyn peidio ag ymyrryd, gorchymyn
gwaharddeb, gorchymyn meddiannaeth, neu orchymyn atal?

Do

Naddo

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

Caiff y Partneriaid Tai wahardd cwsmer o’r Gofrestr os ydynt yn fodlon bod y
cwsmer, neu aelod o’i aelwyd, wedi ymddwyn yn annerbyniol mewn modd sy’n
ddigon difrifol i’w wneud yn anaddas i fod yn denant.

6: Eich cartref
Tenantiaethau blaenorol gyda chyngor neu gymdeithas dai
A fuoch chi, neu a fu unrhyw un arall sy’n cael ei gynnwys yn y cais hwn,
yn denant erioed i gyngor neu gymdeithas tai?

Naddo

Do

Enw’r cyngor neu’r gymdeithas tai
Enw ar y cytundeb tenantiaeth
Cod post

Cyfeiriad

Parhewch ar ddalen ar wahân os oes angen er mwyn rhoi manylion mwy nag un eiddo
Bod yn berchen ar eiddo neu dir
A ydych chi neu a yw’ch partner ar hyn o bryd yn berchen ar eiddo neu
ddarn o dir yn y DU neu dramor?

Ydw

Nac Ydw

A fuoch chi neu’ch partner yn berchen ar eiddo neu ddarn o dir
yn y DU neu dramor yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf?

Do

Naddo

A ydych chi neu’ch partner yn rhannu perchenogaeth ar unrhyw
eiddo yn y DU neu dramor?

Ydw

Nac Ydw

A ydych chi neu’ch partner erioed wedi arfer eich Hawl i Brynu neu Hawl i
Ydw
Gaffael i brynu eiddo oddi ar awdurdod lleol neu gymdeithas tai?

Nac Ydw

Os ateboch unrhyw un o’r cwestiynau hyn yn gadarnhaol, rhowch yr wybodaeth ganlynol os
gwelwch yn dda:
Enw’r perchennog:
Cyfeiriad yr eiddo neu leoliad y tir:
Cod post:

Beth yw gwerth yr eiddo neu’r darn o dir?

Os ydych yn berchen ar eiddo a bod morgais gennych, faint yw’r morgais sydd heb ei dalu?
Os nad ydych yn berchen ar yr eiddo rhagor, os ydych wedi’i werthu faint o ecwiti a wnaethoch drwy werthu?
A oes gennych unrhyw ôl-ddyledion? Oes

Nac oes

Os felly, a hoffech help i fynd i’r afael â’r rhain?

Hoffwn

Os felly, faint?
Na Hoffwn

Tystiolaeth sy’n ofynnol
• Os oes morgais gennych, rhaid ichi ddarparu datganiad morgais cyfredol a manylion
cofrestrfa tir
• Os nad chi sy’n berchen ar yr eiddo rhagor, rhaid ichi roi manylion, er enghraifft copi
o ddatganiad cwblhau’r gwerthiant gan eich cyfreithiwr
Ni dderbynnir eich cais heb yr wybodaeth hon.

A ydych chi’n gallu fforddio eich eiddo cyfredol?
Os NA, eglurwch isod (parhewch ar ddalen
ar wahân os oes angen) a rhowch
wybodaeth ategol.

Ydw

Nac ydw

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

Byngalo

Fﬂat deulawr

Carafán

Fﬂat un ystafell

Fﬂat

Ar ba lawr:
Gwaelod

Cyntaf

Ail neu uwch

Arall (nodwch):

Yn eich llety presennol, beth ydych chi?
Tenant Cyngor

Tenant cymdeithas tai

Rhentu gan landlord preifat

Perchen-feddiannydd

Byw gyda pherthnasau neu ffrindiau

Mewn hostel, lloches neu wely a brecwast

Mewn llety lle darperir prydau bwyd

Mewn tai â chymorth

Mewn llety lluoedd arfog

Mewn llety sydd ynghlwm wrth swydd

Mewn ysbyty neu gartref nyrsio

Yn y carchar

Arall, nodwch:
Tystiolaeth sy’n ofynnol
• Copi o’ch cytundeb tenantiaeth os yw’n berthnasol. Nid oes angen hyn os ydych yn
denant presennol gyda unrhyw un o'r Darparwyr Tai
• Os ydych yn y carchar ar hyn o bryd, rhaid ichi ddarparu eich papurau rhyddhau neu
lythyr ryddhau neu gywerth
Ni dderbynnir eich cais heb yr wybodaeth hon
Os ydych yn rhentu’ch cartref ar hyn o bryd (yn denantiaid preifat, cyngor neu gymdeithas
tai) darparwch y manylion canlynol:
Enw’r landlord:

Cyfeiriad y landlord:

Rhif cyswllt y landlord:
Rhent (yr wythnos / y mis):
Ydw

Nac ydw

A oes gennych unrhyw ôl-ddyledion? Ydw

Nac oes

A ydych yn cael help gyda’ch rhent gan Fudd-dal Tai neu Lwfans Tai Lleol?
Rhent (yr wythnos / y mis):
Os felly, faint?

Os felly, a hoffech help i fynd i’r afael â’r rhain? Hoffwn

Ni Hoffwn

A ydy’ch cartref mewn cyﬂwr gwael?
Os felly, a oes Swyddog Iechyd yr Amgylchedd wedi ymweld â’ch eiddo oherwydd diffyg
atgyweirio yn ystod y 12 mis diwethaf?
Os felly, rhowch fanylion:

Os yw’ch eiddo mewn cyﬂwr gwael, dylech roi gwybod am hynny i’ch landlord / gwasanaeth
atgyweirio eich landlord. Os yw’ch eiddo sy’n cael ei rentu’n breifat yn Sir Benfro mewn cyﬂwr
gwael ac nid yw’ch landlord yn gallu neu’n fodlon atgyweirio’r problemau, gallwch ffonio Tîm
Sector Rhentu Preifat Cyngor Sir Penfro ar 01437 764551 am gyngor.

Cyﬂeusterau - A oes gan eich eiddo cyfredol:
Toiled:

Oes

Nac oes

Oes, ond yn rhannu gydag eraill

Bath / Cawod

Oes

Nac oes

Oes, ond yn rhannu gydag eraill

Cegin:

Oes

Nac oes

Oes, ond yn rhannu gydag eraill

Trydan:

Oes

Nac oes

Oes, ond yn rhannu gydag eraill

Dŵr poeth:

Oes

Nac oes

Oes, ond yn rhannu gydag eraill

Gwres:

Oes

Nac oes

Oes, ond yn rhannu gydag eraill

Nodwch pa fath o wres:
Os ydych yn rhannu unrhyw gyﬂeusterau gyda rhywun nad yw’n
symud i mewn gyda chi, beth yw’ch perthynas ag ef/hi?
Sawl ystafell wely yn eich eiddo ydych chi’n cael ei defnyddio? Coﬁwch gynnwys unrhyw
ystafelloedd sbâr, ond peidiwch â chynnwys unrhyw ystafelloedd gwely sy’n cael eu
defnyddio gan rywun nad yw’n mynd i symud gyda chi.
A oes gennych unrhyw anifeiliaid anwes a fydd yn cael eu hailgartrefu gyda chi?
Oes

Nac oes

Os felly, rhowch fanylion:
Nifer

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

Brîd/bridiau

Mae Cyngor Sir Penfro yn caniatáu hyd at ddau anifail anwes domestig yn ei eiddo.
Nid yw partneriaid Cymdeithas Dai yn caniatáu cŵn mewn fﬂatiau.

7: Iechyd a thai
Addasiadau
A ydy’ch eiddo chi wedi’i addasu i rywun â phroblemau symudedd?

Ydy

Nac ydy

I bwy y cafodd yr eiddo ei addasu?
Ticiwch i ddangos pa addasiadau sydd gennych:
Lifft fertigol

Ystafell ymolchi wedi’i haddasu

Cegin wedi’i haddasu

(arwynebau gwaith codi fertigol is)

Teclyn codi neu lwyfan sefydlog
Drysau mwy llydan

(cawod cerdded i mewn)
Lifft grisiau

Ystafell ychwanegol i gyfarpar arbenigol

Mynediad gwastad neu fynediad ramp

A oes angen cartref wedi’i addasu arnoch chi, neu unrhyw un arall
sydd wedi’i gynnwys yn y cais hwn?

Arall:
Oes

Nac oes

Os ateboch ‘oes’ i’r cwestiwn diwethaf, cysylltwch â’n Tîm Gosodiadau Seiliedig ar Ddewis.
Iechyd
A ydych chi’n ystyried bod gennych chi’ch hun anabledd, neu a oes unrhyw un arall Oes
sydd wedi’i gynnwys yn y cais hwn yn ystyried bod anabledd ganddo/ganddi?

Nac
oes

A oes gennych chi, neu unrhyw un arall sydd wedi’i gynnwys yn y cais, gyﬂwr meddygol Oes
neu anabledd a fyddai’n gwella pe byddech chi neu hwy’n symud i gartref mwy addas?

Nac
oes

A oes angen i chi, neu unrhyw un arall sydd wedi’i gynnwys yn y cais hwn,
symud er mwyn cael neu roi cymorth?

Oes

Nac
oes

A ydych chi, neu unrhyw un arall sydd wedi’i gynnwys yn y cais hwn,
yn ofalwr cofrestredig am rywun arall?

Ydw

Nac
ydw

A oes angen arnoch chi, neu unrhyw un arall sydd wedi’i gynnwys yn y cais hwn,
ystafell wely ychwanegol ar gyfer gofalwr nad yw’n byw gyda chi?

Oes

Nac
oes

Os ateboch OES i unrhyw un o’r uchod, rhowch fanylion. Parhewch ar ddalen ar wahân os
oes angen.
Enw’r unigolyn/unigolion
Beth yw’r cyﬂwr meddygol neu’r anabledd / anghenion cymorth neu ofal?

Pa driniaeth / meddyginiaeth / cymorth / gofal a gaiff?

Sut mae ei gartref cyfredol yn effeithio ar yr anghenion hyn?

Sut byddai symud yn gwella’r cyﬂwr / anghenion?
Enw a manylion cyswllt gweithiwr cymorth /
meddyg / sefydliad sy’n rhoi cymorth.
Os oes angen ystafell wely arnoch i ofalwr nad yw’n
byw gyda chi, darparwch gopi o ddyfarniad gofalwr
DLA. Ni ddyfarnir ystafell wely i ofalwr heb hwn.

Bydd rhaid ichi ddarparu tystiolaeth
cyn y bydd hyn yn cael ei ystyried.

8: Cysylltiadau â Sir Benfro
8a – A fuoch yn byw yn Sir Benfro am y 6 mis diwethaf?
Efallai bydd hyn yn cael ei wirio.

Do

Os do, ewch i 8c

Naddo

Os naddo, ymlaen i 8b

8b. A oes gennych gysylltiad â Sir Benfro?
Os OES

rhowch fanylion isod

Nac oes

Os na, ewch i 8c

Manylion y cysylltiad: e.e., teulu (enw, cyfeiriad, rhesymau am symud yn agosach);
Cyﬂogaeth (cwmni / swydd - amser llawn / rhan-amser / parhaol);
Personél y lluoedd yn dychwelyd (dyddiad rhyddhau / cyfeiriad blaenorol
Neu reswm arall:
Hysbysebir rhai cartreﬁ gan ffafrio pobl sydd â chysylltiad cymunedau gwledig neu drefol â’r
ardal honno. Os oes gennych gysylltiad ag ardal benodol, dywedwch wrthym amdano yma.
8c. A oes gennych chi gysylltiad ag ardal benodol yn Sir Benfro?
Oes

Nodwch pa un:

Nac oes

Os ateboch chi OES, rhowch fanylion. Parhewch ar ddalen ar wahân os oes angen.

Os ydych wedi rhoi manylion uchod, efallai bydd swyddog yn cysylltu â chi i roi gwybodaeth bellach.
Os ydych wedi nodi bod gennych gysylltiad â ward etholiadol, darparwch gopïau o unrhyw
ddogfennaeth ategol.

9: Anghenion Tai
9a – A ydych chi, neu unrhyw bobl sy’n cael eu cynnwys yn y cais hwn, mewn perygl o golli’ch cartref?
Nid yw ticio YDYN yn golygu cais am gymorth am ddigartrefedd. Os ydych yn ddigartref neu dan
fygythiad digartrefedd, cysylltwch â’r Swyddog ar Ddyletswydd ar 01437
764551, neu ewch i’r gwasanaeth galw heibio yn Adain y Gogledd, Neuadd y Bydd gofyn
tystiolaeth
Sir, Hwlffordd, ddydd Llun i ddydd Gwener, 9:30 i 16:00.
Ydyn

Os YDYN, rhowch fanylion

Nac Ydyn

9b – A gyﬂwynwyd i chi ‘Hysbysiad Ceisio Meddiant’ neu ‘Hysbysiad Ymadael’ yn eich cartref
presennol?
Do

Naddo

Os DO atodwch gopi.

Dyddiad dod i ben yr hysbysiad:

9c – Am ba fath o eiddo ydych chi’n chwilio?
Tŷ

Fﬂat un ystafell

Byngalo

Fﬂat /fﬂat deulawr

Arall

10: Tai Arbenigol
Nodwch a oes angen llety arbennig arnoch gyda chymysgedd o
wasanaeth wedi’i gynllunio i’ch helpu i fyw’n annibynnol yn eich
cartref:

Bydd tystiolaeth yn
ofynnol cyn ystyried
hyn.

Tai wedi’u haddasu (wedi’u cynllunio’n benodol i’r anabl)
Tai â chymorth (cynlluniau amrywiol ar gael i roi cymorth)
Gyda dodrefn (mae’r llety’n cynnwys ychydig o ddodrefn)
Cartreﬁ am Oes (rhandai hygyrch modern gan gynnwys gwasanaeth cinio)
•

De Clare Court, Merlins Bridge – ateb

•

Kensington Court, Steynton – ateb

•

Bro Preseli, Crymych – Tai Teulu

Tai gwarchod (cwsmeriaid dros 55 oed a gofyn gwasanaeth warden arnynt)
Ddim yn berthnasol
Sawl ystafell wely sydd ei hangen arnoch?
Bydd ceisiadau’n cael eu hasesu yn unol â’r polisi.
1 ystafell wely

2 ystafell wely

3 ystafell wely

4 ystafell wely

5+ ystafell wely

Ble yn Sir Benfro yr hoffech chi fyw?
Sylwch nad yw bob amser yn bosibl cael llety i ymgeiswyr yn ardal eu dewis. Dylech gydbwyso
eich dymuniad i fyw mewn ardal benodol â’ch angen i gael cartref.

A ydych yn cael cymorth gan unrhyw sefydliadau? (er enghraifft - ymgynghorydd,
Ydw
gweithiwr cymdeithasol, gweithiwr prawf, cynghorwr cyffuriau neu alcohol, MIND, PATH)

Nac
ydw

A fydd angen rhywun arnoch i’ch helpu i ymgeisio am gartreﬁ?
Gallwch ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan i ddweud wrthym am gartreﬁ
Bydd
sydd efallai o ddiddordeb i chi, e.e. perthynas, cyfaill, gofalwr, gweithiwr
cymorth. Holwch y sawl hwn ymlaen llaw a yw’n fodlon ymgeisio am gartreﬁ ar eich rhan

Na fydd

Os YDW neu BYDD i’r cwestiynau uchod, rhowch fanylion isod. Os oes angen, cofnodwch gymorth
ychwanegol ar ddalen ar wahân.
Enw:

Perthynas â chi:

Cyfeiriad:
A ydych yn fodlon inni drafod eich cais gyda’r unigolyn hwn
(er enghraifft, os bydd yn cysylltu â ni ar eich rhan)?

Rhif ffôn:

Ydw

Nac ydw

Collfarnau
Mae angen inni wybod am unrhyw gollfarnau perthnasol yn eich aelwyd oherwydd gallai hyn
effeithio ar y math o gartref a lleoliad y cartref y gallwn ei ddarparu.
A gawsoch chi, neu unrhyw un sydd wedi’i gynnwys yn y cais hwn, eich collfarnu neu’ch rhybuddio
ynghylch trosedd, neu a oes gennych unrhyw achos yn yr arfaeth?
Do

Naddo

A’ch cafwyd chi, neu unrhyw un wedi’i gynnwys yn y cais hwn, yn euog erioed o unrhyw drosedd
mewn perthynas â budd-daliadau, tai cymdeithasol neu unrhyw faterion cysylltiedig, neu a oes
gennych achos yn yr arfaeth am unrhyw drosedd felly?
Do

Naddo

Os ateboch y naill gwestiwn neu’r llall yn gadarnhaol, rhowch wybodaeth bellach am eich collfarn yn
ogystal â manylion unrhyw asiantaethau cyﬁawnder troseddol a gafodd eu cynnwys (er enghraifft y
Gwasanaeth Prawf, Tîm Troseddau Ieuenctid). Byddwn yn gwirio’r wybodaeth a rowch yma.
Enw llawn
Dyddiad

Rheswm am gollfarn

Asiantaeth cyﬁawnder troseddol

Cynlluniau ychwanegol sydd ar gael
A oes angen gwybodaeth ychwanegol arnoch am y cynllun gweithwyr lleol? Oes

Nac
oes

A oes angen gwybodaeth ychwanegol arnoch am brynu cartref
ar sail Perchentyaeth cost isel neu Gyd-berchenogaeth?

Nac
oes

Oes

A oes unrhyw wybodaeth arall y teimlwch ei bod yn berthnasol i’ch cais am dai?

Monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth
Gofynnwn am yr wybodaeth ganlynol i’n helpu i sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn deg a
bod pawb yn cael gwasanaeth sy’n ystyried ei anghenion. Mae’r adrannau canlynol yn wirfoddol, nid
oes rhaid ichi ateb y cwestiynau hyn, ni fydd yn effeithio ar y gwasanaeth a rown ichi.
1. 1. Sut byddech yn disgriﬁo’ch grŵp ethnig?
Gwyn
Cymro neu Gymraes/Sais neu Saesnes/Albanwr neu Albanes/Gwyddel neu Wyddeles o Ogledd Iwerddon/Prydeiniwr neu Brydeinwraig

Gwyddel neu Wyddeles
Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig
Unrhyw Gefndir Gwyn arall, disgriﬁwch
Grwpiau ethnig lluosog/cymysg
Gwyn a Du Caribïaidd
Gwyn a Du Affricanaidd
Gwyn ac Asiaidd
Unrhyw gefndir ethnig cymysg/lluosog arall, disgriﬁwch
Asiaidd/ Asiaidd Prydeinig
Indiaidd
Pacistanaidd
Bangladeshaidd
Tsieineaidd
Unrhyw gefndir Asiaidd arall, disgriﬁwch
Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig
Affricanaidd
Caribïaidd
Unrhyw gefndir Du/Affricanaidd/Caribïaidd arall, disgriﬁwch
Grŵp ethnig arall
Arabaidd
Unrhyw grŵp ethnig arall, disgriﬁwch
Mae’n well gen i beidio â dweud
2. Beth yw eich cenedligrwydd?
Prydeinig
Pwylaidd
Rwmanaidd
Arall, nodwch

3. A yw’ch hunaniaeth o ran rhywedd yr un fath â’r rhyw a bennwyd ichi adeg eich geni?
Ydy

Nac ydy

Mae’n well gen i beidio â dweud

4. A ydych chi neu unrhyw un sy’n symud gyda chi yn dioddef o anabledd neu broblem iechyd?
Ydyn, sy’n cyfyngu llawer arnom

Ydyn, sy’n cyfyngu ychydig arnom

Nac ydyn

Mae’n well gen i beidio â dweud
5. Mae’n ein helpu i wybod a ydym yn cyrraedd pob person anabl. Os ydych wedi ticio ‘Ydyn’
uchod, a fyddech gystal â thicio’r blwch neu’r blychau perthnasol isod. Mae croeso ichi dicio
mwy nag un blwch os yw’n briodol.
Byddardod neu nam ar y clyw
Dallineb neu nam ar y golwg
Anabledd / nam corfforol neu broblemau symudedd
Anabledd dysgu
Anhawster dysgu, fel dyslecsia
Cyﬂwr iechyd meddwl, fel iselder neu sgitsoffrenia
Nam cymdeithasol/cyfathrebu fel syndrom Asperger/anhwylder arall ar y sbectrwm awtistig
Cyﬂwr iechyd tymor hir, fel canser, HIV, diabetes, clefyd cronig y galon neu epilepsi
Anabledd, nam neu gyﬂwr meddygol sydd heb ei restru uchod, disgriﬁwch
Mae’n well gen i beidio â dweud
6. Dywedwch sut y byddech yn disgriﬁo eich cyfeiriadedd rhywiol?
Lesbiad/ Menyw Hoyw
Dyn Hoyw
Deurywiol
Heterorywiol
Arall
Mae’n well gen i beidio â dweud
7. 6. Beth yw eich crefydd neu gred?
Bwdhaeth
Cristnogaeth
Hindŵaeth
Iddewiaeth
Islam
Sikhiaeth
Unrhyw grefydd neu gred arall, disgriﬁwch

8. 7. A ydych chi’n gofalu am aelodau o’r
teulu, ffrindiau, cymdogion neu eraill,
neu’n rhoi cymorth i’w cefnogi, naill ai
oherwydd: anabledd / aﬁechyd corfforol
neu feddyliol tymor hir neu broblemau
sy’n berthnasol i henaint?
Nac ydw
Ydw, 1-19 awr yr wythnos
Ydw, 20-49 awr yr wythnos
Ydw, 50 neu ragor o oriau’r wythnos

Dim crefydd
Mae’n well gen i beidio â dweud

Mae’n well gen i beidio â dweud

Datganiad
Darllenwch y datganiad hwn yn ofalus cyn ichi ei lofnodi a’i ddyddio.
Os oes unrhyw ran o’r datganiad nad ydych yn ei deall, eich cyfrifoldeb chi yw dod o hyd i rywun i’w
hegluro i chi. Cysylltwch ag un o’r partneriaid tai i siarad â staff hyfforddedig a all egluro unrhyw beth
ichi nad ydych yn ei ddeall.
•

Hyd y gwn a hyd y credaf, mae’r wybodaeth a roddwyd ar y ffurﬂen hon yn wir, yn gyﬂawn ac yn
gywir.
• Deallaf y bydd yr wybodaeth a roddais yn cael ei defnyddio i helpu i bennu fy nghymhwyster i dai.
• Lle rhoir gwybodaeth bersonol pobl eraill ar y ffurﬂen, rwy’n cadarnhau eu bod wedi caniatáu iddi
gael ei defnyddio.
• Deallaf y bydd unrhyw wybodaeth a roddwyd gennyf mewn perthynas â’r cais hwn am dai, neu a
roddwyd gyda fy nghaniatâd gan eraill, yn cael ei rhoi ar gofrestr dai CartreﬁDewisedig@SirBenfro.
• Byddaf yn datgan ar unwaith unrhyw newidiadau yn yr wybodaeth a roddais tra byddaf yn aros i
gael cynnig llety. Deallaf y gallai methu â gwneud hynny gael ei ystyried yn dramgwydd troseddol,
gan effeithio efallai ar fy nghais ac arwain at achos llys yn fy erbyn.
• Rhoddaf ganiatâd i’r partneriaid tai gysylltu ag unigolion neu asiantaethau y cyfeiriais atynt ar y
ffurﬂen hon pan fydd angen; hefyd unigolion ac asiantaethau eraill fel yr awdurdod iechyd,
gwasanaethau cymdeithasol, addysg neu dai, y Gwasanaeth Prawf, yr heddlu, llysoedd a
chyfarwyddiaethau eraill awdurdod lleol er mwyn prosesu fy nghais.
• Os byddaf yn rhoi gwybodaeth anwir neu gamarweiniol neu os byddaf yn hepgor gwybodaeth at
ddiben cael cartref, deallaf y gellid ystyried hynny’n dramgwydd troseddol ac y gellid cymryd
camau yn fy erbyn, gan gynnwys achos llys, adennill eiddo a dirwy hyd at £5000.
Cadarnhaf fy mod wedi darllen, deall a chytuno i’r telerau a nodir yn y datganiad.
Os llenwodd rhywun y ffurﬂen hon ar fy rhan, rhoddaf fy nghaniatâd i’r Adran Dai drafod fy
nghais gyda’r person hwnnw a enwir.
Os yw hwn yn Gais ar y cyd, gwnewch yn siŵr fod y ddau ymgeisydd yn llofnodi isod.
Ymgeisydd 1

Ymgeisydd 2 (Gais ar y cyd)

Enw mewn priﬂythrennau:

Enw mewn priﬂythrennau:

Llofnod:

Llofnod:

Dyddiad:

Dyddiad:

Os ydych wedi llenwi’r ffurﬂen hon ar ran rhywun arall, rhowch eich enw, manylion cyswllt,
perthynas â’r ymgeisydd, dyddiad a llofnod yma.
Enw mewn priﬂythrennau:
Perthynas â’r ymgeisydd:
Llofnod:

Manylion cyswllt:
Dyddiad:

Os na fydd eich ffurﬂen wedi’i llofnodi a’i dyddio, byddwn yn ei
dychwelyd i chi. Ni allwn brosesu ceisiadau heb eu llofnodi.

01239 712000

