Cyngor Dinas Caerdydd
Budd-dal Tai

Cymorth ychwanegol i ofalwyr
maeth a phobl sy’n mabwysiadu plentyn
Mae’n bosibl i chi gael mwy o Fudd-dal Tai os ydych yn ofalwr maeth neu’n bwriadu
mabwysiadu plentyn sy’n byw gyda chi.
Llenwch y ffurflen hon a byddwn yn ystyried a oes gennych hawl i gael cymorth ychwanegol
gyda’ch rhent.
Atebwch bob cwestiwn sy’n berthnasol i chi. Rydyn ni’n trin yr holl wybodaeth yn gyfrinachol.

Rhan 1 – Eich Manylion
Enw Llawn
Dyddiad Geni

/

/

Cyfeirnod hawliad BT
(os ydych yn ei wybod)
Cyfeiriad presennol

Rhif ffôn cyswllt yn ystod
y dydd

Rhan 2 – Eich amgylchiadau
Ydych chi’n ofalwr maeth neu’n
gwneud cais i fod yn ofalwr maeth?
Os ydych; pwy sy’n trefnu eich
lleoliadau maethu?
Ydych chi’n gofalu am
blentyn maeth ar hyn o bryd?
Os ydych; beth yw enw a dyddiad
geni’r plentyn.
Os nad ydych yn gofalu am blentyn maeth ar hyn o bryd,
nodwch y dyddiad y cawsoch eich cymeradwyo i fod yn
ofalwr maeth.

/

/

Ar ba ddyddiad y daeth eich lleoliad olaf i ben (os ydych chi
wedi cael un)?

/

/
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Os ydych chi’n mabwysiadu plentyn,
rhowch wybod i ni beth yw enw’r
plentyn, ei ddyddiad geni a’r dyddiad
y symudodd i fyw gyda chi.

Rhan 3 - Tystiolaeth
Os ydych chi’n ofalwr maeth ar gyfer asiantaeth breifat (nid y cyngor), rhowch dystiolaeth
sy’n dangos eich bod yn ofalwr maeth sydd wedi’i gymeradwyo, e.e. tystysgrif. Rhaid i’r
dystiolaeth nodi’r dyddiad y cawsoch eich cymeradwyo.

Rhan 4 - Eich Datganiad
Darllenwch y datganiad yn ofalus cyn ei lofnodi a nodi’r dyddiad arno.










Rwy’n deall bod y cais yma yn cael ei wneud i chi, Cyngor Dinas Caerdydd a bod chi yn
gallu prosesu fy nata personol achos bod gyda chi gofyniad cyfreithiol i wneud ynni.
Rwy’n datgan bod y wybodaeth rwyf wedi ei rhoi ar y ffurflen hon yn gywir a chyflawn hyd
eithaf fy ngwybodaeth a'm cred.
Deallaf os rhoddaf wybodaeth sy’n anghywir neu’n anghyflawn, y gellid fy erlyn neu gellid
cymryd camau eraill yn fy erbyn.
Rwy’n deall y byddwch yn casglu, cadw, a defnyddio'r wybodaeth rwyf wedi ei rhoi i brosesu
fy nghais am Fudd-dal Tai a Gostyngiad Treth Cyngor; ac i gysylltu gyda fi am wasanaethau
arall efallai i fydd gennyf hawl i; ac i atal twyll.
Rwy’n cytuno cewch gadarnhau’r wybodaeth gyda ffynonellau eraill fel adrannau eraill y
Cyngor, Cynghorau eraill neu fy nghyflogwr. (Nid yw’r rhestr hon yn gyflawn.)
Rwy’n deall y gallech ddefnyddio unrhyw wybodaeth rwyf wedi ei rhoi mewn cysylltiad â hyn
ac unrhyw gais arall ar gyfer budd-daliadau nawdd cymdeithasol a wnaed gennyf neu y
gallwn eu gwneud. Gallwch roi rhywfaint o wybodaeth i sefydliadau eraill, fel adrannau’r
llywodraeth, awdurdodau lleol a chwmnïau sector preifat fel banciau a sefydliadau a allai
fenthyca arian i mi, os bydd y gyfraith yn caniatáu hyn.
Rwy’n deall efallai a fyddwch yn rhannu gwybodaeth benodol gyda fy landlord a phobl eraill
os rydw i wedi rhoi caniataid i chi gwneud ynni.
Gwn fod rhaid i mi eich hysbysu yn ysgrifenedig ar unwaith o unrhyw newid yn fy
amgylchiadau a allasai effeithio ar fy nghais.

Eich
Llofnod

Dyddiad

/

/

Dychwelwch i’r RHADBOST BUDD-DALIADAU TAI CYNGOR CAERDYDD, Blwch SP
6000, Caerdydd, CF11 0WZ.

Gwybodaeth bwysig
Rhaid i chi roi gwybod i Adran Fudd-daliadau’r Cyngor ar unwaith os byddwch yn gwneud y
canlynol:
 Gwneud cais i ddod yn ofalwr maeth, a bod eich cais yn cael ei wrthod.
 Rhoi’r gorau i fod yn ofalwr maeth.
 Mabwysiadu’r plentyn sy’n byw gyda chi yn ffurfiol.
Rhaid i chi hefyd ddweud wrth Adran Fudd-daliadau’r Cyngor am unrhyw newidiadau yn
eich amgylchiadau a allai newid faint o fudd-dal rydych yn ei gael.
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