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AT DDEFNYDD Y SWYDDFA YN UNIG
Dyddiad derbyn:
Enw:
Cyfeiriad:

Dyddiad cofrestru:

Cyfeirnod HAM:
Ardaloedd:
Gweithrediadau:

Cyfeirnod cais:

Fersiwn 6 (Awst 2016)

Defnyddiwch y ffurflen yma i ymgeisio am lety yng Ngwynedd gyda
Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp Cynefin a Tai Gogledd Cymru.
Cwblhewch pob adran a darparwch cymaint o wybodaeth a phosib os gwelwch yn dda. Os na fydd y
cais wedi ei gwblhau’n llawn byddwn yn ei ddychwelyd a bydd yn cymryd mwy o amser i’w brosesu.
Bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol neu dystiolaeth pan welwch yr icon yma.
Mae rhestr o’r dystiolaeth sydd ei angen ar dudalen 13.
Gyrrwch gopïau yn unig os gwelwch yn dda – peidiwch a gyrru dogfennau gwreiddiol.
Os ydych angen cymorth i gwblhau’r ffurflen, cysylltwch â ni ar:
01286 685100, neu
opsiynautai@gwynedd.llyw.cymru
1. CYMHWYSTRA

Cymorth

Beth yw eich cenedligrwydd?
Byddwn angen
tystiolaeth o’ch
cenedligrwydd, copi
o’ch pasbort neu
dystysgrif geni. Os nad
ydych o’r AEE byddwn
angen copi o’ch statws
mewnfudo gan
Asiantaeth Ffin y DU.

Os nad ydych yn ddinesydd y DU, beth yw eich statws mewnfudo?
Hawl i breswylio yn y DU



Dinesydd AEE



Os dim o’r uchod, nodwch beth sy’n berthnasol i chi:

2. MANYLION YMGEISYDD
2.1 Manylion Personol
Ymgeisydd
Teitl

Mr  Mrs  Miss 
Ms  Arall 

Cyd-Ymgeisydd
Mr  Mrs  Miss 
Ms  Arall 

Enw(au) cyntaf
Cyfenw
Dyddiad geni

Dydd / Mis / Blwyddyn

Dydd / Mis / Blwyddyn

Rhif Ysw. Gwladol
Ydych wedi cael eich
adnabod gan enw arall?
Os ‘Do’ beth oedd
o?

Do 

Naddo 

Do 

Naddo 

Dywedwch wrthym os
ydych wedi defnyddio
enw arall neu ffugenw
yn y gorffennol.

2.2 Manylion Cyswllt
Cyfeiriad

Darparwch
dystiolaeth o’ch cartref
presennol os gwelwch
yn dda, er enghraifft
copi o fil gwasanaeth
cyfredol, bil treth
cyngor neu gyfriflen
banc.

Cod Post
Ffôn Cartref
Ffôn Symudol
Ffôn Gwaith
Cyfeiriad Ebost
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3. MANYLION TEULU

Cymorth

3.1 Rhestrwch isod pawb fydd yn byw gyda chi’n barhaol yn eich cartref newydd:
Enw cyntaf

Cyfenw

Rhyw
(G/B)

Dyddiad
geni

Perthynas i’r prif
ymgeisydd

Byw gyda
chi nawr?

dd/mm/bb
dd/mm/bb

Rhaid cynnwys pob
person fydd yn byw
gyda chi yn eich cartref
newydd, hyd yn oed os
nad ydynt yn byw gyda
chi ar hyn o bryd.

dd/mm/bb
dd/mm/bb
dd/mm/bb
dd/mm/bb
3.2 Os nad yw unrhyw rai a restrir uchod yn byw gyda chi nawr, dywedwch wrthym
gyda pwy maent yn byw ar hyn o bryd a’r cyfeiriad:

3.3 Oes unrhyw un a restrir uchod yn feichiog? Oes 

Na 

Os ‘oes’ dywedwch bwy a phryd y disgwylir i’r babi gael ei eni:

3.4 Oes gan yr Ymgeisydd neu’r Cyd-Ymgeisydd blentyn neu blant nad ydynt yn byw
gyda chi ar hyn o bryd ond yr ydych yn cael hawl i’w gweld yn gyson ac angen llety
iddynt aros o bryd i’w gilydd? Oes  Na  Os ‘oes’ rhowch fanylion isod:
Enw cyntaf

Cyfenw

Rhyw
(G / B)

Dyddiad
geni

Perthynas i’r prif
ymgeisydd

dd/mm/bb

Bydd angen
cadarnhad o’r
beichiogrwydd, naill ai
copi o ffurflen MATB1
neu lythyr gan eich
meddyg / bydwraig.

Dywedwch wrthym am
unrhyw blant nad
ydynt yn byw gyda chi
ar hyn o bryd, ond eich
bod chi angen llety ar
eu cyfer yn rheolaidd.

dd/mm/bb
dd/mm/bb
3.4 Pa mor aml mae nhw’n aros gyda chi?

Rhowch fanylion o ba
mor aml mae nhw’n
aros gyda chi.

3.5 Nodwch os ydi un o’r canlynol yn berthnasol i chi:
Gorchymyn preswylio ar y cyd  Gorchymyn cyswllt  Trefniadau cyswllt wedi cytuno 

Bydd hefyd
angen copi o unrhyw
orchymyn preswylio /
cyswllt neu drefniadau
cyswllt sydd mewn lle.

3.6 Rhowch fanylion o unrhyw un sydd yn byw gyda chi ar hyn o bryd na fydd yn
symud gyda chi:
Rhyw
Dyddiad
Perthynas i'r prif
Enw cyntaf
Cyfenw
(G / B)
geni
ymgeisydd
dd/mm/bb
dd/mm/bb
dd/mm/bb
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4. LLETY PRESENNOL

Cymorth

4.1 Rhowch  mewn un bocs sydd yn disgrifio’n orau y llety rydych yn byw ynddo.
Tenant Cymdeithas Tai



Tenant Cyngor



Tenant Preifat



Cartref Preswyl / Nyrsio



Hostel



Gwely a Brecwast



Digartref (dim llety)



Llety dros dro arall



Byw gyda perthnasau



Byw gyda rhieni



Perchen eich cartref



Byw gyda ffrindiau



Carafan / cartref symudol



Gadael gofal / cartref maeth 

→

Dyddiad daw’r gofal i ben:

dd / mm / bb

Llety gyda cefnogaeth



→

Dyddiad daw’r llety i ben:

dd / mm / bb

Lluoedd Arfog



→

Dyddiad gadael disgwyliedig: dd / mm / bb

Ysbyty



→

Dyddiad gadael disgwyliedig: dd / mm / bb

Tenantiaeth gwasanaeth



→

Dyddiad daw’r llety i ben:

dd / mm / bb

Carchar



→

Dyddiad rhyddhau:

dd / mm / bb

Os nad yw unrhyw un o’r uchod yn berthnasol, dywedwch wrthym am eich llety presennol:

5. MATH O EIDDO PRESENNOL
5.1 Pa fath o eiddo ydych yn byw ynddo ar hyn o bryd?
Tŷ



Byngalo



Fflat



Maisonet



Bedsit



Carafan / cartref symudol



5.2 Nifer ystafelloedd gwely:

1 

2 

3 

4 

5 

6

5.3 Os ydych yn byw mewn fflat, maisonet neu bedsit ar ba lawr mae o?
Llawr gwaelod  Llawr cyntaf  Ail lawr neu uwch 
5.4 Faint o ystafelloedd gwely a defnyddir gennych?

1 

2 

3 

4+ 

5.5 Pwy sydd yn cysgu ym mha ystafell wely yn eich cartref presennol?
Enw

Ystafell wely 1
Oed G/B

Perthynas

Enw

Ystafell wley 3
Oed G/B

Perthynas

Enw

Ystafell wely 2
Oed
G/B

Perthynas

Enw

Ystafell wely 4
Oed
G/B

Perthynas
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Os ydi’r ymgeisydd a’r
cyd-ymgeisydd yn byw
ar wahan, rhowch
fanylion yn adran 20
“Manylion Pellach”.

6. CARTREFI HYGYRCH

Cymorth

6.1 Ydi eich eiddo presennol wedi ei addasu? Ydi  Nac ydi  Os ‘ydi’, rhowch fanylion: Dywedwch wrthym
am unrhyw
addasiadau yn eich
cartref presennol.
Gall addasiadau

6.2 Oes gennych chi neu aelod o’r teulu angen eiddo hygyrch, neu eiddo gyda
gynnwys eiddo llawr
addasiadau oherwydd cyflwr meddygol, anabledd neu amhariad? Oes 
Nac oes  gwaelod, mynediad
Os ‘oes’ rhowch fanylion:
cadair olwyn, ystafell
Enw:

wlyb, lifft grisiau, lifft
trwy’r llawr, cegin
wedi ei addasu ayyb.

Anabledd / amhariad:

Manylion eiddo / addasiadau sydd eu hangen:

Byddwn angen
cadarnhad o’ch
anghenion gan eich
meddyg neu
Therapydd
Galwedigaethol

7. CYFLEUSTERAU A CHYFLWR EICH LLETY PRESENNOL
Os nad ydi eich llety presennol yn cynnwys cyfleusterau modern sylfaenol rhowch
fanylion isod. Hefyd rhowch fanylion isod os yw cyflwr trwsio yr eiddo yn achosi pryder i
chi. Gall yr wybodaeth yma gael ei wirio’n annibynnol.
Darparwch
luniau o unrhyw
ddiffygion yn eich llety
presennol.

8. POBL SYDD YN BERCHEN EIDDO (YN Y DU NEU DRAMOR)
Ydw 

8.1 Ydych chi yn berchen (yn llawn neu’n rhannol) eich eiddo?
Os oes morgais, faint sydd yn weddill ar y morgais?

£

Faint ydi’r taliadau morgais misol?

£

Beth yw gwerth yr eiddo ar y farchnad agored?

£

Ydych chi mewn ôl-ddyled gyda’r taliadau morgais? Ydw 

Nac ydw 

Nac ydw 

Os ydi’r eiddo yn anaddas, ydych chi wedi ystyried ei addasu neu ei werthu?

8.2 Oes unrhyw aelod o’r teulu yn llawn neu’n rhannol berchen unrhyw dir neu eiddo?
Oes  Nac oes  Os ‘oes’ rhowch fanylion ac amcangyfrif o’r gwerth:

8.3 Ydych chi wedi gwerthu unrhyw dir neu eiddo yn y gorffennol?
Ydw  Nac ydw 

Os ‘ydw’ rhowch fanylion a’r pris gwerthu:

Tudalen 4

Darparwch
fanylion o’ch eiddo
presennol. Os nad
ydych yn gallu cwrdd
â’ch taliadau morgais
byddwn angen
cadarnhad gan eich
cwmni morgais.

9. TENANTIAID

Cymorth

9.1 Ydych chi yn denant presennol i:

Gymdeithas Tai

Ydw 

Nac ydw 

Cyngor / Awdurdod Lleol

Ydw 

Nac ydw 

Landlord sector preifat

Ydw 

Nac ydw 

Os ‘Ydw’, rhowch y manylion canlynol:
Cyfeiriad y denantiaeth:

Enw a chyfeiriad eich landlord:

Dyddiad cychwyn tenantiaeth: dd / mm / bb

Rhent: £

Yr wythnos / mis*
* Dileer fel sy’n berthnasol

Ydi  Nac ydi 

9.2 Ydi’r rhent yn uwch na Budd-Dal Tai / Lwfans Tai Lleol?
9.3 Oes arnoch chi ddyled?

Oes 

Na 

Os ‘oes’, faint?

£

9.4 Ydi eich landlord wedi cychwyn camau meddiant yn eich herbyn? Do  Naddo 
Os ‘do’, rhowch fanylion:

9.5 Os ydych wedi bod yn denant i gymdeithas dai neu gyngor yn y gorffennol,
rhowch fanylion isod:
Cyfeiriad

Dyddiadau tenantiaeth
O
I

Enw Landlord

Rheswm dros adael

dd/mm/bb - dd/mm/bb
dd/mm/bb - dd/mm/bb
dd/mm/bb - dd/mm/bb

9.6 Oes arnoch chi ddyled ar unrhyw un o’r uchod?

Oes 

Mae ‘dyled’ yn golygu
ôl-ddyled rhent, costau
llys, tâl gwasanaeth
neu unrhyw daliadau
ynghlwm i’r
denantiaeth.
Darparwch gopi o’r
rhybudd (Rhybudd
Ymadael neu Rhybudd
o Geisio Meddiant)
Mae’n bwysig eich bod
yn dweud wrthym am
bob tenantiaeth sector
cyhoeddus yr ydych
wedi eu dal hyd yn oed
os ydych wedi dal nifer
ohonynt. Parhewch yn
adran 20 neu ar ddarn
arall o bapur.

Nac oes 

9.7 Oes unrhyw landlord, Cyngor neu Gymdeithas Dai wedi cael unrhyw reswm i drafod
eich ymddygiad fel tenant gyda chi (neu gyda aelod o’r teulu), e.e. peidio a chadw eich
eiddo yn lan a thaclus, anghydfod gyda chymdogion ayyb? Do  Naddo 
Os ‘Do’ rhowch fanylion:

9.8 Oes unrhyw landlord, Cyngor neu Gymdeithas Dai wedi cyflwyno rhybudd ceisio
meddiant eich cartref arnoch chi, neu aelod o’r teulu? Do  Naddo 
Os ‘Do’, beth oedd y rheswm?

9.9 Ydych chi (neu aelod o’r teulu) wedi derbyn rhybudd gan yr Heddlu neu wedi cael
eich collfarnu am dramgwydd troseddol ddigwyddodd yn, neu yng nghyffiniau, eich
cartref (gan gynnwys cyfeiriadau blaenorol)? Do  Naddo  Os ‘Do’ rhowch fanylion:
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Darparwch gopi
o’r dogfennau
perthnasol, e.e.
Rhybudd o Geisio
Meddiant, Gorchymyn
Meddiant, Gorchymyn
Gwahardd.

9. TENANTIAID (Parhad)

Cymorth

9.10 Ydych chi (neu aelod o’r teulu) wedi derbyn rhybudd gan yr Heddlu neu wedi cael
eich collfarnu am dramgwydd troseddol wedi ei dargedu at eraill yn byw gyda chi, eich
landlord (yn cynnwys landlordiaid blaenorol), staff eich landlord (gan gynnwys
landlordiaid blaenorol) neu gymdogion (yn cynnwys cymdogion mewn cyfeiriadau
blaenorol)? Do  Naddo  Os ‘Do’ rhowch fanylion isod:

10. CYFEIRIADAU BLAENOROL
10.1 Rhowch fanylion o’r holl eiddo yr ydych wedi byw ynddynt yng Ngwynedd.
Ymgeisydd

Cyd-Ymgeisydd

Cyfeiriad:

O:

dd / mm / bb

Cyfeiriad:

I:

dd / mm / bb

O:

dd / mm / bb

Enw Landlord:

Enw Landlord:

Rheswm dros adael:

Rheswm dros adael:

Cyfeiriad:

Cyfeiriad:

O:

dd / mm / bb

I:

dd / mm / bb

O:

dd / mm / bb

Enw Landlord:

Enw Landlord:

Rheswm dros adael:

Rheswm dros adael:

Cyfeiriad:

Cyfeiriad:

O:

dd / mm / bb

I:

dd / mm / bb

O:

dd / mm / bb

Enw Landlord:

Enw Landlord:

Rheswm dros adael:

Rheswm dros adael:

Cyfeiriad:

Cyfeiriad:

O:

dd / mm / bb

I:

dd / mm / bb

O:

dd / mm / bb

Enw Landlord:

Enw Landlord:

Rheswm dros adael:

Rheswm dros adael:

Cyfeiriad:

Cyfeiriad:

O:

dd / mm / bb

I:

dd / mm / bb

O:

dd / mm / bb

Enw Landlord:

Enw Landlord:

Rheswm dros adael:

Rheswm dros adael:
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I:

dd / mm / bb

Cymerwch amser a
gofal i ateb y cwestiwn
yma os gwelwch yn
dda. Mae’n bwysig
eich bod yn cofnodi
pob cyfeiriad yr ydych
wedi byw ynddo yng
Ngwynedd.
Os ydych angen mwy o
le gallwch barhau ar
dudalen 12 neu ar
ddarn arall o bapur.

I:

dd / mm / bb

I:

dd / mm / bb

I:

dd / mm / bb

I:

dd / mm / bb

Bydd eich hatebion i’r
cwestiwn yma yn
pennu lefel cysylltiad
lleol a phreswyliad
cymuned a roddir i’r
cais.

Nodwch efallai y
byddwn yn gofyn am
dystiolaeth o lle rydych
wedi byw yn y
gorffennol.

11. EICH TEULU

Cymorth

11.1 Ydych chi, neu aelod o’r teulu, angen symud i leoliad neilltuol yng Ngwynedd am
reswm penodol, er enghraifft i fod yn agosach at aelod teulu i roi neu dderbyn gofal neu
gefnogaeth, neu i gymryd i fyny hyfforddiant neu gyflogaeth? Ydw  Nac ydw 
Os ‘ydw’, rhowch fanylion:

12. CYFLOGAETH, INCWM A CHYLLID
12.1 Ydych chi mewn cyflogaeth ar hyn o bryd? Ydw 
Enw cyflogwr

Lleoliad gwaith

Nac ydw 

Cyflogwyd ers

Cyflogaeth yn barhaol /
dros dro / tymhorol?

12.2 Beth yw incwm y teulu i gyd?
Incwm

Wythnosol

Misol

Cyflog:

£

£

Budd-daliadau’r wladwriaeth:

£

£

Pensiwn gwladol:

£

£

Pensiwn galwedigaethol:

£

£

Arall (nodwch):

£

£

Cyfanswm incwm y teulu:

£

£

13.1 Oes unrhyw berson sydd wedi eu cynnwys ar y cais yma yn dioddef o gyflwr
meddygol neu yn derbyn triniaeth gan feddyg (meddyg teulu neu ysbyty) ac y byddai
symud i eiddo amgen yn gwella eu hiechyd? Oes  Nac oes 

1. Enw’r claf:
Disgrifiad o’r salwch a thriniaeth:

Enw’r meddyg:

Rhif ffôn meddyg:
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Mae budd-daliadau’r
wladwriaeth yn
cynnwys budd-dal tai /
treth cyngor; budd-dal
plant; credyd treth;
taliadau annibyniaeth
personol; lwfans ceisio
gwaith ac yn y blaen.

Efallai y byddwn angen
copi o gyfriflen banc.

13. MANYLION MEDDYGOL

Os ‘oes’, rhowch fanylion isod:

Darparwch gopi
o slip cyflog diweddar
neu lythyr gan eich
cyflogwr yn cadarnhau
eich cyflog.

Gyrrwch gopi
o’ch llythyrau hawl i
fudd-dal.

£

12.3 Beth yw cyfanswm eich cynilion a buddsoddiadau:

Os ydych angen symud
i roi neu dderbyn gofal
/ cefnogaeth,
dywedwch pwy fydd y
darparwr neu’r
derbynnydd, eu
cyfeiriad a’i perthynas
i chi.

Mae cynilion yn
cynnwys cyfrifon banc,
cymdeithas adeiladu,
swddfa post,
cyfranddaliadau,
bondiau ayyb.
Dywedwch wrthym am
unrhyw gyflyrau
meddygol fyddai’n
elwa o symud i eiddo
amgen.
Byddwch angen
darparu llythyr gan
eich Meddyg Teulu
neu Ymgynghorydd
Meddygol yn nodi sut
y byddai symud i eiddo
amgen o fudd i’r cyflwr
meddygol / eich
iechyd.

13. MANYLION MEDDYGOL (Parhad)

Help

2. Enw’r claf:

Os ydych eisiau
cynnwys mwy na 2
aelod o’r teulu gallwch
barhau ar dudalen 12
neu ar ddarn arall o
bapur.

Disgrifiad o’r salwch a thriniaeth:

Enw’r meddyg:

Rhif ffôn meddyg:

14. ANGHENION CEFNOGAETH
14.1 Ydych chi neu aelod o’r teulu yn derbyn unrhyw gefnogaeth yn eich llety
presennol? Ydw  Nac ydw 
Pa rai o’r gweithwyr proffesiynol canlynol sydd yn gweithio gyda chi ar hyn o bryd?
(Rhowch  ar gyfer pob un sy’n berthnasol)
Ymwelydd Iechyd



Gweithiwr Cefnogol



Gweithiwr Cymdeithasol 

Nyrs Ardal



Warden



Nyrs Seiciatrig Cymuned 

Seicolegydd



Arall

 (Nodwch isod)

Rhowch fanylion
cyswllt eich gweithiwr
cefnogol a llythyr
ganddynt yn manylu ar
y gwasanaeth rydych
yn ei dderbyn.

Manylion cyswllt:
14.2 Pa rai o’r canlynol sydd yn disgrifio eich sefyllfa bresennol chi? (Rhowch  ar
gyfer pob un sy’n berthnasol)
Anhawsterau dysgu



Materion iechyd meddwl



Materion alcohol



Materion camddefnyddio sylweddau 

Hanes o droseddu



Statws ffoadur



Person ifanc yn gadael gofal



Salwch cronig (cynnwys HIV / AIDS)



Person ifanc angen cefnogaeth



Menywod yn dioddef trais yn y cartref 

Person sengl angen cefnogaeth



Dynion yn dioddef trais yn y cartref



Teulu gyda anghenion cefnogaeth



Angen gwasanaeth larwm argyfwng



Dros 55 oed angen cefnogaeth



Teulu rhiant sengl angen cefnogaeth



Anhwylder ffisegol a/neu
synhwyraidd (e.e. awtistiaeth)



14.3 Pa path o gefnogaeth fyddwch angen yn eich cartref newydd? (Rhowch  ar gyfer
pob un sy’n berthnasol)



Rhwydweithiau a pherthnasau
cymdeithasol
Sgiliau cymdeithasol



Rheoli arian



Sgiliau domestig



Iechyd



Addysg, hyfforddiant neu hamdden



Llenwi ffurflenni



Cyflogaeth



Adfocatiaeth



Rheoli tenantiaeth



Cyswllt gyda asiantaethau eraill



Budd-daliadau lles



Talu rhent
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Bydd cadw at Gynllun
Cefnogaeth yn amod
tenantiaeth gyda rhai
lanlordiaid.

15. CYNLLUNIAU GOFAL YCHWANEGOL

Cymorth

Gall ymgeiswyr dros 55 mlwydd oed wneud cais am gael eu hystyried ar gyfer Cynlluniau
Gofal Ychwanegol sy’n weithredol mewn ardaoedd o’u dewis.
Oes Nac oes 

Oes gennych diddordeb?
Ticiwch y rheswm os gwelwch yn dda
Eisiau byw yn annibynnol ond angen gofal/cymorth



Mewn gofal preswyl ac eisiau mwy o annibyniaeth



Angen gofal yn y dyfodol o bosib



Gwasanaethau ‘ar y safle’ e.e. caffi, siop, siop trin
gwallt



Mae gofal ychwanegol
ar gyfer pobl sydd
eisiau ffordd o fyw
annibynnol a diogel
gyda gofal a
chefnogaeth wrth gefn
sydd yn hyblyg ac wedi
ei deilwrio i’ch
anghenion chi. Ar hyn
o bryd mae yna
gynlluniau gofal
ychwanegol yn Bala a
Bangor gyda un i
ddilyn ym
Mhorthmadog.

16. FFACTORAU CYMDEITHASOL
16.1 Ydi unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol i’ch cais? Rhowch  ‘ydi’ neu ‘na’.
Dioddef o aflonyddu, digwyddiadau hiliol neu ymddygiad gwrth
gymdeithasol

Ydi  Nac ydi 

Dioddef trais yn y cartref neu drais arall

Ydi  Nac ydi 

Dioddef camdriniaeth rywiol

Ydi  Nac ydi 

Yn ceisio neu yn maethu neu fabwysiadu plant

Ydi  Nac ydi 

Tor-perthynas yn y 2 flynedd ddiwethaf

Ydi  Nac ydi 

Teulu yn byw ar wahân oherwydd diffyg lle

Ydi  Nac ydi 

Mwy nag un teulu yn rhannu llety

Ydi  Nac ydi 

Teulu gyda plant mewn llety heb ardd

Ydi  Nac ydi 

Teulu efo plant dan 12 oed yn byw o dan neu uwch lefel daear

Ydi  Nac ydi 

Yn 55 mlwydd oed neu throsodd ac angen llety ar y llawr gwaelod
oherwydd anabledd neu salwch

Ydi  Nac ydi 

Angen symud yn agosach i fan gwaith oherwydd nad oes trafnidiaeth
Ydi  Nac ydi 
gyhoeddus / ddim yn berchen modur / pellter i’r gwaith yn ormod
Angen symud i ddalgylch ysgol oherwydd nad oes trafnidiaeth
gyhoeddus / ddim yn berchen modur / pellter i’r ysgol yn ormod

Ydi  Nac ydi 

Barod i symud ymlaen o eiddo cefnogol

Ydi  Nac ydi 

16.2 Fydd unrhyw anifeiliaid anwes yn cael eu cartrefu gyda chi?

Bydd  Na fydd 

Os ‘bydd’, beth ydynt a faint ohonynt.
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Os y byddwch yn
rhoi  i ‘ydi’ ar gyfer
unrhyw un o’r rhain
bydd angen i chi brofi
hynny.

17. LLE YDYCH EISIAU BYW?
17.1 Dywedwch wrthym ble yr ydych eisiau byw. Gallwch ddewis hyd at 5 lleoliad o’r dudalen yma drwy rifo eich
dewis. Dechreuwch gyda ‘1’ ar gyfer eich dewis cyntaf, ‘2’ ar gyfer eich ail ddewis ac yn y blaen hyd at uchafswm o
5. Peidiwch a ticio’r bocsus. Dewiswch leoliadau yr ydych eisiau byw ynddynt yn unig, gan y gall gwrthod cynnig
llety mewn lleoliad o’ch dewis arwain i’r cais dderbyn llai o flaenoriaeth.
ARDAL BANGOR

Bangor - Glyder

Bethesda

Penrhosgarnedd

Aber

Bangor - Hendre

Caerhun / Glasinfryn

Rachub

Bangor - Deiniol

Bangor - Hirael

Gerlan

Talybont

Bangor - Dewi

Bangor - Marchog

Llanllechid

Treborth

Bangor - Garth

Bangor - Menai

Mynydd Llandygai

Tregarth

ARDAL CAERNARFON

Caernarfon - Seiont

Llanllyfni

Rhostryfan

Bethel

Carmel

Llanrug

Rhyd Ddu

Bontnewydd

Cwm Y Glo

Nantlle

Saron

Brynrefail

Deiniolen/Clwt Y Bont

Nebo

Talysarn

Caeathro

Dinorwig

Penisarwaun

Waunfawr

Caernarfon - Cadnant

Groeslon

Penygroes

Y Felinheli

Caernarfon - Menai

Llanberis/Nant Peris

Rhiwlas

Y Fron

Caernarfon - Peblig

Llandwrog

Rhosgadfan

ARDAL DWYFOR

Chwilog / Afonwen

Llithfaen

Porthmadog

Aberdaron

Dinas

Morfa Nefyn

Prenteg

Abererch

Edern

Mynytho

Pwllheli

Abersoch

Garndolbenmaen

Nefyn

Rhiw

Beddgelert / Nantmor

Gyrn Goch

Pencaenewydd

Rhoslan

Botwnnog

Llanaelhaearn

Penmorfa

Rhydyclafdy

Bryncir / Pantglas

Llanbedrog

Penrhos (Bron Y Berth)

Sarn

Bryncroes

Llangybi

Penrhos (Pentref)

Trefor

Capel Uchaf

Llaniestyn

Pentreuchaf

Tremadog

Clynnog

Llannor

Pistyll

Tudweiliog

Criccieth

Llanystumdwy

Pontllyfni

Y Ffôr

ARDAL MEIRIONNYDD

Dinas Mawyddwy

Llandderfel

Parc

Aberangell

Dolgellau

Llanegryn

Pennal

Aberdyfi

Dyffryn Ardudwy

Llanelltyd

Penrhyndeudraeth

Abergynolwyn

Fairbourne

Llanfachreth

Rhoslefain

Aberllefenni

Friog

Llanfair

Rhyduchaf

Abermaw

Ffestiniog

Llanfor

Rhydymain

Arthog

Ganllwyd

Llanfrothen

Sarnau

Bala

Gellilydan

Llangywer

Talsarnau / Soar

Blaenau Ffestiniog

Glanrafon

Llanuwchllyn

Tanygrisiau

Bontddu

Harlech

Llwyngwril

Trawsfynydd

Brithdir

Llanbedr

Maentwrog

Tywyn

Bryncrug

Llandecwyn

Minffordd

Ynys

Corris

COFIWCH, DEWISWCH HYD AT 5 LLEOLIAD O’R RHESTR UCHOD TRWY FARCIO NHW 1, 2, 3, 4 A 5.
PEIDIWCH A TICIO’R BOCSUS.
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17. LLE YDYCH EISIAU BYW? (Parhad)

Cymorth

17.2 Oes yna leoliadau neu strydoedd penodol nad ydych eisiau cael eich ystyried
amdanynt (hyd yn oed os ydynt mewn ardal yr ydych wedi ei ddewis yn y cwestiwn
diwethaf)? Os ‘oes’, rhestrwch nhw a dywedwch pam nad ydych eisiau byw yno.

Dywedwch wrthym
am unrhyw leoliadau
na allwch gael eich
ystyried amdanynt a’r
rhesymau pam.

17.3 Oes yna ardaloedd heb eu rhestru y byddech efo diddordeb ynddynt yn y
dyfodol? Os ‘oes’, pa ardaloedd ydynt?

18. EICH DEWISIADAU
18.1 Pa fath o lety yr ydych eisiau cael ei ystyried amdano?
Tŷ 

Fflat 

Byngalo 

Maisonet 

18.2 Nifer o ystafelloedd gwely? 1 

2 

(pob un sy’n berthnasol)

3 

4+ 

(pob un sy’n berthnasol)

18.3 Llety ar pa lawr sydd ei angen arnoch?
Gwaelod 

Cyntaf 

Ail 

Trydydd 

18.4 Ydych chi angen unrhyw un o’r canlynol?

(pob un sy’n berthnasol)

Mae gan lety
gwarchod Warden yn
byw ar safle neu yn
ymweld yn rheolaidd.

(pob un sy’n berthnasol)

Llety gwarchod / cymorth Warden



Llety wedi ei ddynodi ar gyfer pobl hŷn

 (dros 55 neu 60 yn ddibynnol ar y lleoliad)

Llety gyda gwasanaeth larwm argyfwng



18.5 Os ydych yn denant cyfredol i gyngor neu gymdeithas tai,
fyddai gennych ddiddordeb mewn cyd-gyfnewid (cyfnewid
Byddai  Na fyddai 
llety) gyda tenant arall?
18.6 A fyddai gennych ddiddordeb mewn gwybodaeth am
ddulliau eraill o gael cartref fforddiadwy?

Dewiswch y math o
lety, nifer ystafelloedd
gwely a lefel llety yr
ydych ei angen yn
unig. Os y byddwch yn
gwrthod cynnig llety
yn seiliedig ar y
dewisiadau yma gall
eich cais dderbyn llai o
flaenoriaeth.

Mae eiddo ar gyfer
pobl hŷn fel arfer ar
gael i bobl 55 mlwydd
oed neu fwy (60
mewn rhai lleoliadau)
a / neu pobl gyda
anabledd.

Byddai  Na fyddai 

19. PERTHNASAU
19.1 Dywedwch wrthym os ydych:
Yn perthyn i rhywun sy’n
gweithio i:

Cyngor Gwynedd
Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Grŵp Cynefin
Tai Gogledd Cymru

Ydw 

Nac ydw 

Yn perthyn i:

Cynghorydd Cyngor Gwynedd

Ydw 

Nac ydw 

Perthyn i Aelod o Fwrdd:

Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Grŵp Cynefin
Tai Gogledd Cymru

Ydw 

Nac ydw 

Yn cael eich cyflogi gan:

Cyngor Gwynedd
Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Grŵp Cynefin
Tai Gogledd Cymru

Ydw 

Nac ydw 
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Os y byddwch yn ateb
‘ydw’ i unrhyw un o’r
cwestiynau yma efallai
y byddwn yn cysylltu â
chi am fwy o fanylion.

20. GWYBODAETH YCHWANEGOL
20.1 Nodwch yma unrhyw wybodaeth ychwanegol i gefnogi’r cais / Parhau o gwestiynau eraill

21. ASESIAD MONITRO CYFLE CYFARTAL
Mae Partneriaeth Cofrestr Tai Gyffredin Gwynedd yn benderfynol o ddarparu cyfleoedd cyfartal i bawb. Er
mwyn ein galluogi i fonitro’r polisi hwn, nodwch sut y byddech yn disgrifio eich hun. Bydd y manylion
amdanoch chi fel unigolyn yn cael eu cadw’n gyfrinachol. Diolch am eich cydweithrediad.
Mae cwblhau y rhan yma yn ddewisol.
Rhyw

 Gwryw

Statws Priodasol

 Sengl

Anabledd
Crefydd
Cyfeiriadedd
Rhywiol
Tarddiad Ethnig

 Wedi gwahanu /
 Gweddw
Ysgaru

 Oes

 Benyw
 Priod /
Partneriaeth Sifil
 Nac oes

 Cristion

 Mwslim

 Bwdhydd

 Hindŵ

 Iddew

 Sikh

 Arall

 Dim

 Heterorywiol

 Deurywiol

 Hoyw

 Cymraeg

 Prydeinig

 Seisnig

 Albanaidd
 Gwyn a Du
Caribïaidd
 Arall cymysg

 Gwyddelig
 Gwyn a Du
Affricanaidd

 Arall
 Gwyn ac Asiaidd

 Indiaidd

 Pacistani

 Bangladeshi

 Caribïaidd

 Affricanaidd

 Cefndir Du arall

 Tsieiniaidd

 Arall

Gwyn

Cymysg
Asiaidd neu Asiaidd
Prydeinig
Du neu Ddu
Prydeinig
Tseiniaidd neu
gefndir ethnig arall

 Asiaidd arall
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22. RHESTR WIRIO
Bydd angen i chi ddarparu copïau o ddogfenau penodol cyn y gellir cofrestru eich cais.
Ardan 1: Ymhob achos byddwn angen:
(Fodd bynnag, os ydych yn denant cyfredol i Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp Cynefin neu Tai Gogledd Cymru ni
fydd angen i chi ddarparu unrhyw ddogfennau o Adran 1, ewch yn syth i Adran 2)



Eich hunaniaeth:

Copi o Dystysgrif Geni neu gopi o Basbort neu gopi o Drwydded
Yrru ar gyfer ymgeisydd a cyd-ymgeisydd



Os nad ydych o’r AEE, copi o’ch statws mewnfudo gan Asiantaeth
Ffin y DU



Copi o fil Treth Cyngor neu copi o fil gwasanaeth neu copi o
gyfriflen banc



Eich cyfeiriad presennol:

Ardan 2: Byddwn hefyd angen y canlynol dim ond os yn berthnasol i chi:



Os oes gennych blant:

Copi o dystiolaeth o Fudd-dal Plant neu copi o Dystysgrif Geni



Os ydych yn feichiog:

Copi o gerdyn Ante-natal neu gopi o Ffurflen MATB1 neu lythyr
gan feddyg neu fydwraig



Os oes gennych hawl i weld plant
wedi ei drefnu:

Llythyr cadarnhau oddi wrth y rhiant preswyl neu copi o orchymyn 
preswyl neu copi o orchymyn cyswllt (fel sy’n berthnasol)

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai
neu Lwfans Tai Lleol:

Copi o lythyr teilyngdod Budd-dal Tai neu Lwfans Tai Lleol (gan
Gyngor Gwynedd neu awdurdod perthnasol)



Os ydych yn berchen eiddo:

Copi o gyfriflen morgais neu llythyr cyfreithiwr neu copi o’r
weithred eiddo (fel sy’n berthnasol)



Os ydych mewn cyflogaeth:

Copi o slip cyflog neu gopi o P60 neu lythyr gan gyflogwr neu gopi
o gyfriflen banc yn dangos cyflog



Os ydych yn derbyn budddaliadau’r wladwriaeth:

Copi o lythyrau teilyngdod budd-daliadau yr AGPh neu gopi o
gyfriflen banc yn dangos y budd-daliadau



Os oes gennych gynilion:

Copi o gyfriflen banc / copi o gyfriflen gymdeithas adeiladu / copi
o dystysgrifau cyfranddaliadau (fel sy’n berthnasol)



Os ydych angen symud am
resymau meddygol:

Llythyr gan Feddyg Teulu neu Arbennigwr (fel sy’n berthnasol)



Os ydych angen symud am
resymau lles:

Llythyr gan weithiwr cefnogol / Gweithiwr Cymdeithasol /
Therapydd Galwedigaethol (fel sy’n berthnasol)



Os ydych angen eiddo gyda
chefnogaeth:

Llythyr gan weithiwr cefnogol / Nyrs Seiciatrig Cymuned /
Gweithiwr Cymdeithasol (fel sy’n berthnasol)



Os ydych angen symud am
ffactorau cymdeithasol:

Rhif Digwyddiad Heddlu / Llythyr Gwasanaeth Trais yn y Cartref /
Llythyr gan weithiwr cefnogol (fel sy’n berthnasol)



Ymhob achos bydd angen i’r Ymgeisydd a’r Cyd-ymgeisydd arwyddo a dyddio’r datganiad ar y dudalen
nesaf



NODER OS NA FYDDWCH YN DARPARU’R WYBODAETH ANGENRHEIDIOL I GEFNOGI’R CAIS EFALLAI
Y BYDD OEDI GYDA PROSESU’R CAIS NEU NI FYDD Y CAIS YN CAEL EI BROSESU O GWBL
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DARLLENWCH Y DUDALEN YMA YN OFALUS AC ARWYDDWCH EI WAELOD
23. GWYBODAETH BWYSIG – DIOGELU DATA
Trwy arwyddo’r ffurflen yma rydych yn cytuno i:
 Opsiynau Tai Gwynedd ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol (a ddarparwyd gennych yn y ffurflen gais hon ac
unrhyw wybodaeth bellach y byddwch o bosibl yn ei ddarparu fel rhan o’r cais yma) at bob diben sy’n
gysylltiedig â’ch cais am lety ac i weinyddu eich tenantiaeth os ydych yn llwyddiannus.
 Opsiynau Tai Gwynedd ddatgelu’r wybodaeth hon at y dibenion hyn i ddarparwyr gwasanaeth ac
asiantaethau sy’n cydweithio gyda nhw. Bydd y gwybodaeth a ddarparir yn y cais yma yn cael ei gadw ar
fasdata cyfrifiadurol.
 Opsiynau Tai Gwynedd brosesu eich gwybodaeth bersonol sensitif at y dibenion hyn. Gall gwybodaeth
bersonol sensitif gynnwys iechyd, tarddiad ethnig neu gofnod troseddol. Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r
wybodaeth a gedwir amdanoch, efallai y bydd tâl bychan am hyn.

24. DATGANIADAU A LLOFNODION
Rydw i/Rydym ni (ymgeisydd/cyd-ymgeisydd) yn datgan:
 Gall Opsiynau Tai Gwynedd wneud yr ymholiadau angenrheidiol mewn cysylltiad ag unrhyw wybodaeth a
roddwyd gennyf i/gennym ni er mwyn ei wirio. Rydw i/Rydym ni yn rhoi caniatâd i wybodaeth gael ei
ddatgelu i Opsiynau Tai Gwynedd gan fy landlordiaid cyfredol neu flaenorol, benthycwyr morgais,
asiantaethau cefnogol, cyrff statudol (megis yr Heddlu a Gwasanaethau Cymdeithasol) ac unrhyw gorff neu
unigolyn proffesiynol perthnasol arall.
 Fod yr wybodaeth a roddwyd yn y ffurflen hon yn gywir ac rydw i/rydym ni yn cydnabod hawl Opsiynau Tai
Gwynedd i wirio’r wybodaeth a roddwyd.
 Rydw i/Rydym ni yn derbyn y gall methu a rhoi gwybod i Opsiynau Tai Gwynedd am unrhyw newidiadau yn
amgylchiadau’r cais am lety o bosib effeithio ar fy/ein sefyllfa ar y gofrestr dai neu arwain at ganslo’r cais.
Rhaid i mi/ni hysbysu Opsiynau Tai Gwynedd o unrhyw newidiadau.
 Rydw i/Rydym ni yn derbyn pe byddai gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol yn cael ei ddarparu fel rhan
o’r cais hwn yna bydd y cais yn derbyn llai o flaenoriaeth trwy dynnu pwyntiau. Ymhellach i hynny pe byddai
tenantiaeth yn cael ei ganiatau ar sail gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol yna bydd y Gymdeithas Dai yn
cymryd camau cyfreithiol i ddod a’r denantiaeth i ben. Noder ei bod yn drosedd o dan Deddf Tai 1996 i
unrhyw un roi gwybodaeth ffug yn fwriadol neu i gelu gwybodaeth berthnasol os gofynnir yn rhesymol
iddynt eu rhoi, ar unrhyw fater yn ymwneud â gosod llety.
DALIER SYLW : Os ydych yn gwneud cais ar y cyd, mae angen i’r ddau ohonoch arwyddo.
Llofnod yr Ymgeisydd:

Dyddiad:

dd / mm / bb

Llofnod y Cyd-ymgeisydd:

Dyddiad:

dd / mm / bb

Os ydych yn llenwi’r ffurflen ar ran yr ymgeisydd neu cyd-ymgeisydd, rhowch fanylion isod.
Enw:

Llofnod:

Perthynas i’r Ymgeisydd/Cyd-ymgeisydd
Manylion cyswllt:
Rheswm dros lenwi’r ffurflen ar eu rhan:
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