
Cyngor Caerdydd - Ffurflen Hawliad Atebolrwydd 

Er mwyn i hawliad fod yn llwyddiannus, mae’n rhaid i chi brofi mai bai y Cyngor oedd y difrod/anaf. 

Cyfeiriwch at y Nodiadau Canllaw sydd wedi’u hatodi i’r ffurflen hon. Maent wedi'u darparu i’ch helpu chi i 
lenwi’r ffurflen hawliad yn gywir ac er mwyn helpu i osgoi unrhyw oedi diangen. 

Adran A: Manylion yr Hawliwr 
Enw Llawn: 
Teitl: 

 Mr
 Mrs 
 Miss 
 Arall 

Rhyw: 
Gwryw 
Benyw 

Cyfeiriad: 

Cod Post: 
Rhif ffôn: 
Cyfeiriad e-bost: 
Ydych chi’n denant Cyngor  

Ydw 
Nac ydw 

Hoff ddull o gysylltu: 
E-bost
Post

Math o ddigwyddiad: 
Anaf personol - Os ydych yn hawlio ar gyfer anaf personol rhaid llenwi Adran B. 
Difrod Arall (Cerbyd, eiddo, dillad, ayb) - Cwblhewch Adran A ac o Adran C ymlaen 

Adran B: Anaf Personol 
Rhif Yswiriant Gwladol: 
Dyddiad Geni: 
Swydd: 
Manylion y Cyflogwr: 

 



Cod Post: 
Disgrifiwch yr anafiadau a ddioddefwyd yn y ddamwain neu’r digwyddiad: 

Ydych chi wedi trafod yr anafiadau â Meddyg? 
Do 
Na 

Enw’r meddyg (Enw, cyfeiriad ac e-bost): 

Enw unrhyw ysbyty yr aethoch iddi ar ôl y ddamwain neu’r digwyddiad: 

Aethoch chi i’r ysbyty mewn ambiwlans? 
Do 
Naddo 

Enwr Ymgynghorydd neu Feddyg wnaeth roi triniaeth i chi: 

Ydych chi dal yn cael triniaeth? 
Ydw 
Nac ydw 

Adran C: Manylion y Digwyddiad 

Lleoliad y digwyddiad: 
Dyddiad y digwyddiad: 
Amser y digwyddiad: (am / pm): 
Disgrifiwch yn union sut y digwyddodd y digwyddiad, a’r niwed a achoswyd i’ch eiddo neu’r anaf a achoswyd i 
chi.  Pryd bynnag y bo’n bosibl, atodwch ffotograffau o’r eiddo a niweidiwyd a’r nam a achos y digwyddiad.  
Dylai unrhyw ffotograffau o’r digwyddiad ddangos y nam a’r ardal o’i amgylch yn eglur. Rhowch ‘X’ wrth y nam 
penodol a dangos y cyfeiriad roeddech chi’n teithio.  Os nad oes ffotograffau ar gael, efallai y byddwch am 
ddefnyddio gwasanaethau mapiau ar-lein i nodi’r union leoliad.  Gallai rhif y tŷ agosaf neu’r golau stryd agosaf 
hefyd fod o gymorth.  Sylwer bod yn rhaid i’r Cyngor allu adnabod yr union nam cyn mynd â’ch hawliad yn ei 
flaen. 



A achoswyd unrhyw ddifrod o ganlyniad uniongyrchol i waith cyflogai’r Cyngor yn eich cartref neu eiddo? 
Do 
Naddo 

 
Os “do”, rhowch fanylion y cyflogai a’r gwasanaeth y mae’n gweithio iddo.  
 
 
 
 
A achoswyd y difrod o ganlyniad uniongyrchol i'r gwaith a wnaed yn eich cartref gan Gontractwr neu 
gyflogai/cyflogeion Contractwr, yn gweithio ar ran y Cyngor?  

Do 
Naddo 

 
Os “do” rhowch fanylion y Contractwr a/neu ei gyflogai (Sylwch y bydd hawliadau’n ymwneud â Chontractwr 
neu gyflogai Contractwr, yn cael eu pasio ymlaen at y Contractwr i ddelio â chi'n uniongyrchol dan ei yswiriant 
atebolrwydd ei hun): 
 
 
 
 
 
Adran D: Atebolrwydd 
Ym mha ffordd / pam ydych chi’n credu bod y Cyngor ar fai? 
 
 
 
 
Ydych chi’n ymwybodol a yw’r Cyngor wedi cael gwybod eisoes am y nam a achosodd y difrod neu 
ddigwyddiad? 

Ydw - Nodwch fanylion yn Adran E 
Nac ydw - Ewch i Adran F 

 
Adran E:  Adroddiad Blaenorol o’r Nam 
Ar ba ddyddiad(au) adroddwyd am y nam? 
I bwy yr adroddwyd am y nam? 
Ar ba ddyddiad(au) y gwnaed unrhyw waith trwsio? 
Os gwnaeth contractwr unrhyw waith trwsio, nodwch eu manylion os yw'n bosibl: 
 
 
 
 
Nodwch fanylion unrhyw waith adfer neu drwsio a wnaethpwyd, os yw’n wybyddus: 
 
 
 
 
 

  



Adran F: Hawlio am Ddifrod i Eiddo 
Dylech gynnwys copïai o dderbynebau am eitemau a ddifrodwyd a/neu amcangyfrifon costau trwsio pan 
gyflwynwch y ffurflen hon. 

Disgrifiad o’r 
eiddo a 
ddifrodwyd 

Pryd prynwyd yr 
eiddo 

O ble Pris yr eitem Pris trwsio 
neu lanhau 

Pris adnewyddu 

Adran G: Tystion 
Nodwch enw(au) a chyfeiriad(au) y tyst os yw’n briodol: 

Perthynas â’r hawliwr: 

Adran H: Yswiriant Cartref 
A oes Yswiriant Cynnwys Cartref neu Adeiladau gennych chi? 

Oes 
Nac oes 

Os “Oes”, rhowch enw eich yswiriwr 

A yw’ch cynnwys chi wedi'i yswirio drwy Gynllun Yswiriant Cynnwys Cartref y Cyngor? 
Ydy 
Nac ydy 



Os ateboch “Oes/Ydy” i unrhyw un o’r cwestiynau yn Adran H a ydych wedi gwneud hawliad am golled neu 
ddifrod ar eich polisi yswiriant chi eich hun? 

Do 
Naddo 

 
Adran I: Hysbysiadau Pwysig 
 
Datganiad Diogelu Data  
Bydd y wybodaeth yr ydych wedi’i darparu’n cael ei phrosesu gan Gyngor Caerdydd yn unol â Deddf Diogelu 
Data 2018 at ddibenion prosesu eich hawliad atebolrwydd. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei thrin yn 
gyfrinachol, ond gallai gael ei rhannu ag yswirwyr eraill y Cyngor a thrydydd partïon gan gynnwys swyddogion 
hawliadau allanol, cyfreithwyr a phartïon perthnasol eraill allai fod yn rhan o’r broses hawliadau. 
 
Dan ein dyletswydd i ddiogelu cronfeydd cyhoeddus yr ydym yn eu gweinyddu, mae’n bosibl y bydd Cyngor 
Caerdydd a’i gynrychiolwyr hefyd yn defnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd at ddibenion atal a chanfod twyll. 
Gall hyn gynnwys chwilio drwy gofrestrau gwrth-dwyll/lladrad sy’n helpu i ddilysu gwybodaeth ac atal 
hawliadau twyllodrus a hefyd er mwyn trosglwyddo'r wybodaeth ynghylch y digwyddiad hwn i'r 
gofrestr/cofrestrau priodol i bartïon eraill allu cyfeirio atynt yn y dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth ynghylch 
sut mae'r Cyngor yn prosesu eich gwybodaeth bersonol yn unol â’r Gyfraith Diogelu Data, darllenwch ein 
Polisi Preifatrwydd yn llawn ar wefan y Cyngor. https://www.caerdydd.gov.uk/hysbysiadpreifatrwydd. 
 
Adran J: Datganiad 
Rwy’n cadarnhau mai fi yw testun y wybodaeth uchod ac yn datgan bod y wybodaeth a roddwyd ar y ffurflenni 
hyn yn gywir ac yn gyflawn.  
 
Rwyf wedi darllen a deall y manylion ynglŷn â’r modd y caiff fy nata personol ei brosesu ynghyd â’r dogfennau 
canllaw a roddwyd i mi er sylw. 
 
Wrth lofnodi’r isod rwy'n deall y bydd yr wybodaeth yr wyf wedi'i darparu'n cael ei phrosesu gan Gyngor 
Caerdydd fel yr amlinellir uchod. 
 
Printiwch eich enw: 
Llofnod: 
 
 
 
Dyddiad: 
 
Dychwelwch drwy e-bostio HawliadauAtebolrwydd@caerdydd.gov.uk. 
 

https://www.caerdydd.gov.uk/hysbysiadpreifatrwydd
mailto:HawliadauAtebolrwydd@caerdydd.gov.uk
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