
 
Tystysgrif o Incwm a Enillwyd 

Cyngor Dinas Caerydd 
Budd-dal Tai, Gostyngiad y Dreth Gyngor, Prydau Ysgol  am ddim 

 
Rhowch y ffurflen hon i’ch cyflogwr i gwblhau. 
 
Gallwm gysylltu a’ch cyflogwr yn uniongyrchol os oes gennym ymholiad am y wybodaeth a 
roddwyd. 
 
Manylion cyflogai (person sy’n hawlio budd-dal) 
Enw llawn:  
Cyfeiriad:  
Cod Post: 
Rhif ffon: 
Rhif y cyflogai: 
Galwedigaeth:  
 
 
Manylion cyflogwr (y person rydych yn gweithio iddo) 
Enw llawn:  
Swydd:  
Enw’r busnes: 
Cyfeiriad busnes: 
Rhif ffon:  
Stamp awdurdodi cyflogwr bennawd llythyr:  
 
 
 
Manylion incwm  
Dyddiad dechrau cyflogaeth:  
Dyddiad gorffen cyflogaeth (os yn gymwys):  
Cod Treth: 
Rhif Yswiriant Gwladol: 
Tal sylfaenol arferol: 
Dyddiad y codiad cyflog diwethaf:  
Dyddiad y codiad cyflog nesaf disgwyliedig: 
 
Ydyn nhw’n cael tal salwch neu dal mamolaeth? 

 Ydyn 

 Nac ydyn 



Os ydyn, beth meant yn ei gael? 
 Tal Salwch 

 Tal Mamolaeth 

Pryd y dechreuodd: 
Pryd y disgwylir iddo dod i ben:  
Oriau arferol:  

Sut gant eu talu? 
 Arian parod 

 Siec 

 Mewn i gyfrif banc 

 Arall 

Rhowch fanylion:  

Pa mor aml y cant eu talu? 
 Wythnosol 

 Bob pythefnos 

 Bob 4 wythnos 

 Bob mis 

 Arall 

Rhowch fanylion:  

Incwm diweddar  
Yn y tabl isod, rhowch fanylion am 5 slip talu diwethaf y cyflogai os chant eu talu’n wythnosol, y 2 
ddiwethaf os talwyd yn fisol, a’r 3 os talwyd bob pythefnos. Gan gynnwys unrhyw ormaser, bonws, 
comisiwn ac yn y blaen. 
 
 Taliad 1 Taliad 2 Taliad 3 Taliad 4 Taliad 5  

Cyfnod talu yn dechrau       
Cyfnod talu yn gorffen       
Nifer yr orau a weithiwyd       
Taliadau      Blwyddyn 

hyd yma 
Enillion Gros       
Tal Salwch       
Goramser       
Al mamolaeth       
Taliadau eraill 
(rhowch fanylion) 

      

 
Didyniadau 

     Blwyddyn 
hyd yma 

Treth       
Yswiriant Gwladol       



 Taliad 1 Taliad 2 Taliad 3 Taliad 4 Taliad 5  

Penswn       
Taliad Net       

Ydy cyflog eich cyflogai’n amrywio llawer? 
 Ydy 

 Nac Ydy 

Os ydy, dangoswch gyfanswm yr enillion a didyniadau am y 13 wythnos neu 3 mis diwethaf (neu 
os nad ydynt wedi’u cyflogi mor hir a hynny- mor hir â hynny- mor hir â phosibl) Gan gynnwys 
unrhyw oramser, bonws, comisiwn ac yn y blaen.  

Dechrau’r 
cyfnod 

Diwedd 
cyfnod  

Oriau a 
weithiwyd  

Taliadau 
Gros 

Treth Yswiriant 
Gwladol  

Cyfraniadau 
pensiwn  

 
 

      

 
Os yw eich cyflogai newydd ddechrau gweithio 
Cwblhewch yr adran hon os yw’ch cyflogai wedi dechrau gwaith yn ystod y ddeufis ddiwethaf.  
 
A yw oriau arferol wedi’u gweithio ers dechrau gweithio? 

 Ydy 

 Nac Ydy 

Os nac ydy, pa oriau mae’n gweithio ar hyn o bryd a phryd y bydd yn dechrau oriau arferol? 
 
 
 

Oes disgwyl I’ch cyflogai ennill unrhyw arian ychwanegol ar ben ei gyflog arferol? e.e. bonws, 
goramser rheolaidd ac ati. Os felly, rhowch fanylion. 
 
 
 

 
Datganiad 
Mae’r wybodaeth rwyf wedi’i rhoi i’r Cyngor yn wir ac yn gyflawn. 

Llofnod: 
Dyddiad:  
 
 
Gallwch uwchlwytho’ch ffurflen hon ar-lein www.caerdydd.gov.uk/tystiolaethbudddaliadau , e-bostio gopi 
i budddaliadau@caerdydd.gov.uk  neu danfonwch i: 
RHADBOST BUDD-DALIADAU  
Blwch SP 6000 
Caerdydd CF11 0WZ 

http://www.caerdydd.gov.uk/tystiolaethbudddaliadau
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