
 
Ffurflen Tystiolaeth O Rent 

Cyngor Dinas Caerdydd 
Budd-dal Tai 

 
Dylai’r ffurflen yma cael ei gwblhau gan eich landlord neu asiant 
 
Manylion y tenant 
Enw llawn:  
Cyfeiriad:  
Cod Post:  

 
Manylion y landlord a’r tenant 
Manylion y landlord 
 
Enw Llawn:  
Cyfeiriad:  
Cod Post:  
 
Manylion y asiant 
Dywedwch wrthym am eich asiant os oes gennych un. 
 
Enw Llawn:  
Cyfeiriad:  
Cod Post:  
 
Manylion tenantiaeth 
Ai tenantiaeth yw hon lle wnaeth asient weithredu am ffi canfod yn unig? 

 Ie 

 Na 
 
Ydych chi’n perthyn I’r tenant, eu partner neu eu plant? 

 Ydw 

 Nac Ydw 

Perthynas: 
 
Dyddiad y sumudodd y tenant i mewn: 
Dyddiad dechrau’r denantiaeth:  
Faint o rent rydych yn ei godi:  
Pa mor aml mae’r rhent yn ddyledus: 



A oes cynddenantiaeth? 
 Oes 

 Nac oes 

Os oes, sawl cynddenant sydd: 
Faint o rent ydych chi’n godi am bob tenant:  
 
A yw’r swyddog rhent wedi cofrestru rhent teg? 

 Ydy 

 Nac ydy 

Os ydy, anfonwch ffurflen hysbysu cofrestriad R05. 

A yw’r tenant y tu ôl iddi gyda’r rhent: 

 Ydy 

 Nac ydy 

Os ydy, o faint: 
Am sawl wythnos:  
 
Gwasanaethau  
A yw’ch rhent yn cynnwys arian ar gufer unrhyw un o’r canlynol: 

 Prydau 

 Gwresogi 

 Goleuadau 

 Gerddi 

 Cyfraddau dwr 

 Dwr poeth 

 Larwm brys 

 Tanwydd ar gyfer coginio 

 Glanhau ystafelloedd a ffenestri 

 Cwnsela a chymorth cyffredinol 

 Golchi dillad 

 Gwres canolog  

 Addurno mewnol  

 Garei neu fan parcio  

 Arall 

Nodwch:  

 



Datganiad 
Hyd eithaf fy ngwybod, mae’r wybodaeth a roddwyd gennyf yn gywir. Byddaf yn ysgrifennu atoch 
ar unwaith os ydw I’n gwybod bod amgylchiadau fy nhenant wedi newid.  
 
Llofnod: 
Dyddiad:  
 

Datganiad ar gyfer taliadau uniongyrchol 
Byddaf yn derbyn Budd-dal Tai ar gyfer y tenant hwn. Os byddwch yn talu gormod I mi, rwy’n deal 
y gallech ofyn i mi ei dalu’n ôl a mynd a mi i’r llys os na fyddaf yn gwneud hynny. Byddaf yn 
ysgrifennu atoch ar unwaith os ydw I’n gwybod bod amgylchiadau fy nhenant wedi newid. 
 
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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