CYNLLUN PERCHENTYAETH Â CHYMORTH
Ffurflen Gofrestru

Enw

Cyfeiriad

Cod Post

AT DDEFNYDD SWYDDFA YN UNIG

DYDDIAD DERBYN
RHIF YMGEISYDD
STATWS

Monitro Ethnig

Mae gan Gyngor Caerdydd Bolisi Dyraniadau nad yw’n wahaniaethol. Cedwir
cofnodion o darddiad ymgeiswyr i sicrhau bod ein henwebiadau’n cydymffurfio â’r
polisi hwn. Helpwch ni drwy roi ychydig funudau o’ch amser i gwblhau’r ffurflen
hon.
Ydw

Ydych chi’n ystyried eich hun yn
Gymro/Cymraes?

Nac
ydw

Nawr dewiswch UN o’r canlynol:
GWYN
Prydeinig

Gwyddelig

Ewropeaidd

Unrhyw

gefndir Gwyn arall:
DU
Prydeinig

Affricanaidd

Caribïaidd

Affricanaidd Somali

Unrhyw gefndir Du arall:
ASIAIDD
Prydeinig

Pacistanaidd

Indiaidd

Bangladeshaidd

Sri Lankaidd

Unrhyw gefndir Asiaidd arall:
HIL GYMYSG
Gwyn a Du Caribïaidd

Gwyn a Du Affricanaidd

Gwyn ac Asiaidd

Unrhyw gefndir Cymysg arall:
GRWPIAU ERAILL
Tsieineaidd
Prydeinig
Japaneaidd

Tsieineaidd

Fietnamaidd

Arabaidd

Koreaidd

Teithiwr Sipsi

Yemenïaidd

Unrhyw gefndir Tsieineaidd neu Ddwyrain Pell arall:
Unrhyw gefndir ethnig arall na restrir uchod (nodwch):
Pa ieithoedd ydych chi’n eu siarad?
Cymraeg

Saesneg

Bengaleg

Somalieg

Tsieinëeg

Iaith
Groeg

Hindi

Gwjarati

Arabeg

Wrdw

Punjabeg

Tyrceg

Tsieceg

Japaneeg

Pwyleg

Arall (nodwch)

Ydych chi'n:

Gwryw

Benyw

Ben-i-Gwr

Gwr-i-Ben

Os oes angen copi o’r ddogfen hon arnoch mewn iaith arall, ticiwch y blwch hwn a nodwch yr iaith:

Manylion Personol a Sefyllfa o ran Tai

1. Manylion yr Ymgeisydd

Teitl (Dileer fel sy’n
briodol)

Ymgeisydd Cyntaf

Ail Ymgeisydd

Mr / Mrs / Miss / Ms / Dr

Mr / Mrs / Miss / Ms / Dr

Enw Cyntaf
Cyfenw
Cyfeiriad

Cod Post
Rhif Ffôn Cartref
Rhif Ffôn Symudol
Rhif Gwaith
Cyfeiriad e-bost
Oedran
Dyddiad Geni
Cyfeiriadedd
Rhywiol
Cred Grefyddol
Statws Priodasol
neu Bartneriaeth
Sifil
Perthynas â’r
Ymgeisydd Cyntaf
2.

Ydych chi’n ystyried eich hun yn berson anabl?
Ydw (nodwch) -

Byddar/wedi byddaru/trwm
eich clyw

Nac ydw

Byddai’n well gennyf
beidio â dweud

Nam symudedd

Salwch neu gyflwr iechyd
hirdymor

Defnyddiwr cadair olwyn

Anawsterau / nam
dysgu

Nam ar y golwg

Anawsterau iechyd meddwl

Byddai’n well gennyf
beidio â dweud

Arall (nodwch):

3. Pwy arall fydd yn byw gyda chi? (Ddim yn eich cynnwys chi a/neu ail ymgeisydd).
Enw

Perthynas i chi

Oedran

Rhyw
Gwryw / Benyw
Gwryw / Benyw
Gwryw / Benyw

4. Beth yw’ch sefyllfa o ran tai ar hyn o bryd (ticiwch)?

5.

Tenant gyda’r Cyngor

Tenant preifat

Perchenfeddiannydd

Tenant Cymdeithas
Tai

Byw gyda rhieni /
perthnasau

Arall (nodwch)

Ydych chi’n ddinesydd Prydeinig neu’r UE?

Ydw

Nac
ydw

Os NAC YDYCH, a yw’ch pasbort wedi’i stampio â
“chaniatâd amhenodol i aros”?

Ydy

Nac
ydy

6. Os ydych wedi’ch cofrestru ar unrhyw restr aros am dŷ Cyngor neu Gymdeithas Tai ar hyn
o bryd, nodwch y rhestr a'ch rhif cofrestru:

7. Ticiwch bob un o’r brawddegau sy’n berthnasol i chi:
Ymgeisydd
Cyntaf
Rwy’n prynu tŷ am y tro cyntaf
(Rhywun sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf yw rhywun sydd erioed wedi
bod yn berchen ar eiddo â morgais neu heb forgais o’r blaen, sydd
erioed wedi bod yn berchen ar eiddo ar y cyd neu’n rhannol, neu
sydd erioed wedi cael ei enw ar forgais a/neu weithredoedd eiddo).

Rwyf wedi bod yn byw yng Nghaerdydd ers o leiaf 6 mis
Rwyf wedi bod yn gweithio yng Nghaerdydd ers o leiaf 6 mis
Byddaf yn gadael y Lluoedd Arfog a bûm yn byw yng
Nghaerdydd am o leiaf 6 mis cyn ymuno
Rwyf wedi bod yn berchen ar eiddo o’r blaen
Rwyf wedi bod yn berchen ar eiddo ar y cyd yn y gorffennol ac
ystyriaf fy hun yn brynwr tro cyntaf “ar ben fy hun”. (Rhowch
fanylion isod)

Ail
Ymgeisydd

Gwybodaeth Ariannol
8.

A) Ydych chi wedi gwneud ymholiadau am forgais?

Ydw

Nac
ydw

B) Os ydych wedi gwneud hyn, faint oeddech chi’n gallu ei gael mewn egwyddor?
Swm y cytunwyd arno mewn egwyddor

£

9. Beth yw’ch incwm blynyddol (gan gynnwys unrhyw fudd-daliadau) a’ch swydd?
Ymgeisydd Cyntaf
Incwm Blynyddol

£

Ail Ymgeisydd
£

Swydd

10. Faint o gynilion sydd gennych? £_________________
Nodwch tua faint o gynilion sydd gennych (i ymgeiswyr ar y cyd, nodwch faint sydd gan y ddau ohonoch)
D.S. Heblaw am unrhyw flaendal y gallai fod angen ei dalu dan y cynllun at ddatblygiadau
penodol, bydd angen rhywfaint o gynilion arnoch i brynu tŷ e.e. talu ffioedd cyfreithwyr,
taliadau symud a gwasanaeth ac ati.

Dewisiadau
11. Ticiwch bob ardal y mae gennych ddiddordeb prynu cartref ynddi. Byddwch ond yn cael
gwybodaeth am ddatblygiadau yn y dyfodol yn yr ardaloedd rydych wedi eu ticio.
D.S. Ni allwn sicrhau y bydd datblygiadau ym mhob un o’r ardaloedd hyn.
Grangetown

Gabalfa

Llys-faen

Butetown

Yr Eglwys Newydd a
Thongwynlais

Pontprennau

Bae Caerdydd

Rhiwbeina

Pentwyn

Glan-yr-afon

Radur a Phentrepoeth

Cyncoed

Treganna

Ystum Taf

Pen-y-lan

Y Tyllgoed

Llandaf

Cathays

Caerau

Trowbridge a
Llaneirwg

Adamsdown

Trelái

Llanrhymni

Sblot

Y Mynydd
Bychan

Tredelerch

Plasnewydd a’r
Rhath

Llanisien

Pentref Llaneirwg

Arall (nodwch)
______________

12. Ticiwch faint yr eiddo sydd gennych ddiddordeb ynddo. Byddwch ond yn cael manylion
eiddo o’r maint rydych wedi’i dicio.
Stiwdio

1 Ystafell
Wely

2 Ystafell Wely

3 Ystafell
Wely

4 Ystafell
Wely

Arall (nodwch)
_________________

13. Sut glywsoch chi am y cynllun hwn?
Cyngor

Teulu

Ffrind

Cydweithiwr

Datblygwr

Ar lafar

Papur newydd

Cymdeithas Tai

Rhyngrwyd

Arall (gan gynnwys
Twitter)

Os arall, nodwch:

Datganiad
Rwyf i/rydym ni’n datgan bod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen gofrestru hon yn gywir hyd eithaf
fy/ein gwybodaeth ac fy mod/ein bod yn deall y gallai unrhyw wybodaeth anwir a roddir yn fwriadol
olygu y gallwn/gallem fod yn anghymwys ar gyfer y cynllun.
Caiff y wybodaeth a roddwch wrth gwblhau’r ffurflen hon ei thrin yn gyfrinachol, yn unol â gofynion
Deddf Diogelu Data 1998.
Gallai fod angen i ni rannu’r wybodaeth a roddwch ag adrannau eraill y Cyngor, neu asiantaethau
allanol perthnasol, er mwyn prosesu’ch manylion. Drwy lofnodi’r ffurflen hon rydych yn rhoi
caniatâd i’r holl waith priodol gael ei wneud wrth brosesu’ch cais.
OS MAI CAIS AR Y CYD YW HWN, RHAID I'R DDAU BARTI LOFNODI’R FFURFLEN
Ymgeisydd Cyntaf

Llofnod:
Dyddiad

Ail Ymgeisydd

Llofnod:
Dyddiad

Caiff unrhyw ddata a roddir gennych chi ar y ffurflen hon ei brosesu yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data ac wrth ei roi rydych chi’n
caniatáu i’r Cyngor brosesu’r data at y diben hwnnw. Caiff unrhyw wybodaeth bersonol a roddir ei thrin yn gwbl gyfrinachol a dim ond at
ddibenion a ganiateir dan y gyfraith y caiff ei defnyddio gan y Cyngor a'i datgelu i eraill.

DYCHWELWCH Y FFURFLEN WEDI’I CHWBLHAU I:
Ebost – LCHO@caerdydd.gov.uk
CYNGOR DINAS CAERDYDD, DATBLYGU TAI, BLWCH SP 410, CAERDYDD, CF11 1FT

