TAI A’R ECONOMI

FFURFLEN GAIS AM DY
Llenwch y ffurflen hon os ydych:
• Eisiau rhentu cartref gan y Cyngor
• Eisoes yn denant i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ond yn dymuno
symud i eiddo arall y Cyngor yn y Fwrdeistref Sirol.
Llenwi’r ffurflen hon
Mae’n bwysig eich bod yn llenwi’r ffurflen hon mor gyflawn ag sy’n bosibl ac yn cwblhau
POB adran. Rhaid i chi hefyd gyflenwi copïau o’r dogfennau y gofynnwn i chi eu darparu.
Mae hyn yn bwysig gan ein bod yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch i ni i asesu’ch
anghenion o ran tai a’ch cymhwyster chi, eich teulu neu unrhyw bobl yr ydych am gael
tŷ â nhw.
Os na fyddwch yn llenwi’r ffurflen hon neu os na fyddwch yn ei harwyddo,
ni fyddwn yn gallu prosesu’ch cais a byddwn yn ei dychwelyd atoch. Os na fyddwch
yn darparu’r holl dystiolaeth sydd ei hangen arnom, bydd hyn yn oedi’ch cais.
Rydym wedi cynnwys blychau gwybodaeth i’ch helpu i lenwi’r ffurflen hon ond os
oes angen unrhyw help neu gyngor arnoch, cysylltwch â’ch Swyddfa Ystadau Leol.
Os hoffech wybod sut ydym yn asesu ac yn ymdrin â’ch cais ar ôl ei derbyn, darllenwch ein llyfryn gwybodaeth “Gwneud Cais am Dai”. Mae copïau ar gael o’ch Swyddfa
Ystadau Leol neu gan Galw Wrecsam, Stryt Yr Arglwydd, Wrecsam.
Os hoffech gopi o’r ffurflen hon mewn iaith neu fformat arall, gofynnwch yn eich
Swyddfa Dai Leol.
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1. Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Gofynnwn am y wybodaeth hon gennych i ofalu fod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn deg a bod
pawb yn derbyn gwasanaeth sy’n cymryd eu hanghenion i ystyriaeth. Nid oes raid i chi lenwi’r adran
hon. Os byddwch yn dewis peidio ag ateb y cwestiynau hyn, ni fydd yn effeithio ar y gwasanaethau a
gewch.
Sut fyddech chi’n disgrifio eich grŵp ethnig? (Ticiwch)
Gwyn
Cymreig / Saesnig / Gogledd Iwerddon / Prydeinig		

Gwyddelig

Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig					

Unrhyw gefndir Gwyn arall

Cymysg
Gwyn a Du Caribïaidd						

Gwyn a Du Affricanaidd

Gwyn ac Asiaidd							

Unrhyw gefndir cymysg arall

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig
Indiaidd				

Pacistanaidd			

Tsieineaidd

Unrhyw gefndir Asiaidd arall

Bangladeshaidd

Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig
Affricanaidd

Caribïaidd

		

Unrhyw gefndir Du arall

Grŵp ethnig arall
Arab

Grwp ethnig arall

Mae’n well gen i beidio a dweud
Ydych chi’n:
Fenywaidd			

Gwryw				

Mae’n well gen i beidio â dweud
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Rhif y Cais:

Dyddiad y cais:

Beth yw eich grŵp oedran?
15 neu iau

16 – 24		

25 - 34		

35 - 44		

45 - 54

55 - 64		

65-74		

75+ oed

Mae’n well gen i beidio â dweud

Ydych chi’n ystyried bod gennych anabledd yn ôl diffiniad Ddeddf Cydraddoldeb 2010?
Ydw		

Nac ydw

Mae’n well gen i beidio â dweud

Ysgrifennwch mewn LLYTHRENNAU MAWR. Darllenwch bob cwestiwn yn ofalus cyn
llenwi’r ffurflen. Cofiwch fod yn rhaid i chi ddarparu:• Un prawf adnabod ar eich cyfer chi ac un prawf adnabod ar gyfer eich partner, neu gydymgeisydd, gan gynnwys dyddiadau geni, e.e. pasbort, trwydded yrru, tystysgrif geni.
• Un prawf o’ch cyfeiriad chi ac un eich partner, neu’ch cydymgeisydd, e.e. Bil
diweddaraf y Dreth Gyngor neu fil cyfleustodau diweddar.
Ni allwn dderbyn eich cais heb y wybodaeth hon.

2. Eich cefndir

Cydymgeisydd

Teitl (Miss/Mr/Mrs/Ms):

Teitl (Miss/Mr/Mrs/Ms):

Enwau cyntaf:

Enwau cyntaf:

Cyfenw:

Cyfenw:

Ydych chi wedi cael eich
adnabod wrth enw gwahanol?

Ydych chi wedi cael eich
adnabod wrth enw gwahanol?

Dyddiad Geni:

Dyddiad Geni:

Statws Priodasol:

Statws Priodasol:

Rhif Yswiriant Gwladol.:

Rhif Yswiriant Gwladol.:

Cyfeiriad:

Cyfeiriad:
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Eich cefndir

Cydymgeisydd

Côd Post:

Côd Post:

Rhif ffôn.:

Rhif ffôn.:

E-bost:

E-bost:

Sut hoffech i ni
gysylltu â chi?

Sut hoffech i ni
gysylltu â chi?

Ym mha iaith ydych chi’n
dewis siarad, darllen neu
ysgrifennu?

Ym mha iaith ydych chi’n
dewis siarad, darllen neu
ysgrifennu?

Ydych chi’n destun
Rheolaeth Mewnfudo?
Os ydych, rhowch
fanylion:

Ydych chi’n destun
Rheolaeth Mewnfudo?
Os ydych, rhowch
fanylion:

Ydych chi’n briod neu’n bartner sifil i bersonél
Lluoedd EM neu gyn-filwr sydd wedi marw?

Ydw

Nac ydw

Chi

Cydymgeisydd

Os ydych, rhowch fanylion

Nodwch () eich statws cyflogaeth
Gwaith llawn amser
Gwaith rhan-amser
Wedi Ymddeol
Myfyriwr
Ceisio Gwaith (hawlio LCG)
Ceisio Gwaith (hawlio Credyd Cynhwysol)
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3a. Pam fod angen tŷ arall arnoch
- Nodwch ()
Gorlenwi
Eiddo’n rhy fawr
Problemau iechyd
Cyflwr gwael eiddo presennol
Perthynas yn chwalu
Llety dros dro i’r digartref
Problemau ariannol
(Darparwch dystiolaeth – gofynnwch i’ch
Swyddfa Dai Leol am Ffurflen
Incwm a Gwariant)
Dan fygythiad o ddigartrefedd / troi allan
(Os ydych yn gorfod gadael eich cartref
darparwch gopi o’r hysbysiad
ysgrifenedig a dderbynioch)
Terfynu tenantiaeth breifat
Gadael carchar EM
Gadael yr ysbyty
(Darparwch gopïau o unrhyw
ddogfennau ategol)
Gadael Lluoedd Arfog EM
(Darparwch gopïau o’ch papurau
rhyddhau)
Symud yn agosach at deulu
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3a. Pam fod angen tŷ arall arnoch
- cont..

Chi

Cydymgeisydd

Chi

Cydymgeisydd

Dan fygythiad o drais/aflonyddwch
Trais/camdriniaeth ddomestig
Colli llety clwm
Rhannu Llety
Eiddo anaddas
Rhentu ystafell mewn tŷ a rennir

3b. Ble ydych chi’n byw ar hyn o bryd?
Nodwch () ble’r ydych yn byw
Tenant i Gyngor Wrecsam
Tenant i Gyngor arall
(Darparwch gopi o’ch Cytundeb
Tenantiaeth)
Tenant Cymdeithas Tai
(Darparwch gopi o’ch
Cytundeb Tenantiaeth)
Rhentu’n breifat
(Darparwch gopi o’ch
Cytundeb Tenantiaeth)
Mewn llety clwm
(Llety clwm yw llety a
ddarperir i chi gyda’ch
swydd).
Byw gyda theulu neu ffrindiau
Tŷ lojin
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3b. Ble ydych chi’n byw ar hyn o
bryd? Cont..

Chi

Cydymgeisydd

Perchen Ddeiliad
(Darparwch unrhyw ddogfennau
sy’n dystiolaeth o berchnogaeth /
morgais dyledus, manylion
gwerthu)
Yn Llety’r Lluoedd Arfog
Unigolyn ifanc sy’n gadael
gofal Awdurdod Lleol
Mewn carchar
Mewn ysbyty
Mewn Llety Dros Dro
(Gall Llety Dros Dro fod yn lety
gwely a brecwast, hostel neu
unrhyw le yr ydych yn aros ynddo
am gyfnod dros dro).
Mewn llety NASS
Dim Cartref Sefydlog
Os ydych chi neu unrhyw gydymgeisydd yn denant i Landlord Preifat, Cymdeithas Tai neu Gyngor arall, rhowch fanylion isod. Byddwn yn cysylltu â nhw i ofyn am eirda:Enw’r Landlord:
Cyfeiriad:

Ffôn Rhif / Manylion Cyswllt:
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Ym mha fath o eiddo ydych chi’n byw?
Nodwch ()

Chi

Cydymgeisyddd

Tŷ
Ystafelloedd mewn eiddo
Byngalo
Fflat / Rhandy
Carafán
Maisonette
Hostel / Lloches / Gwely a Brecwast
Fflat un ystafell
Unrhyw fath arall:- 					

Os ydych yn byw mewn fflat, ar ba lawr?:-

Sawl ystafell wely sydd yno?

Ar ba ddyddiad symudoch chi yno?

		

A yw’ch cartref mewn cyflwr da? Os felly, rhowch fanylion. Byddwn ond yn rhoi’ch cartref mewn
dosbarth cyflwr gwael yn dilyn archwiliad gan Swyddog o Dîm Safonau Tai’r Cyngor ac os nad
yw’ch landlord yn cwblhau unrhyw waith angenrheidiol mewn cyfnod rhesymol. A yw’ch cartref
mewn cyflwr gwael? Os felly, rhowch fanylion.

Ydych chi wedi cael hysbysiad ysgrifenedig i adael eich cartref? Do		

Naddo
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Os ydych, erbyn pryd ydych chi’n gorfod mynd?
Pam ydych chi’n gorfod gadael?
A oes unrhyw gamau cyfreithiol, 				
gan gynnwys troi allan, wedi’u cymryd yn
eich erbyn chi, eich partner neu unrhyw
unigolyn sy’n byw gyda chi am ymddygiad
gwrthgymdeithasol, aflonyddu neu niwsans?

Oes		

Nac Oes

Os oes, dywedwch wrthym
pryd oeddech chi’n byw yno,
y cyfeiriad, enw’r landlord
a’r camau a gymerwyd.

4. Eich anifeiliaid anwes
A oes gennych unrhyw anifeiliaid anwes? Oes

Nac oes

Os oes, dywedwch wrthym pa fath o anifeiliaid sydd gennych a faint? Cofiwch nad yw’r Cyngor
yn caniatáu rhai anifeiliaid anwes mewn rhai mathau o eiddo. Os ydych yn ansicr p’un a gewch
fynd â’ch anifeiliad anwes gyda chi os ydych yn cael cynnig eiddo gan y Cyngor, holwch eich
Swyddfa Dai Leol am fwy o fanylion.
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5a. Pwy sy’n byw gyda chi?
Dywedwch wrthym am bob unigolyn sy’n byw gyda chi heblaw amdanoch chi ac unrhyw un sy’n
gwneud cais fel cydymgeisydd.
Nid wyf yn byw gydag unrhyw un arall
Enw Cyntaf

Cyfenw

Dyddiad
geni

Rhyw (G/B)

Perthynas i chi

Dywedwch wrthym pwy sy’n cysgu ym mhob ystafell wely.

Ystafell 1:

									

Ystafell 2:

									

Ystafell 3:

									

Ystafell 4:

Symud
gyda chi?
Y/N

Os yw un o’r bobl sy’n byw gyda chi yn fam feichiog, rhowch y manylion isod a darparwch
dystiolaeth o’r beichiogrwydd
Enw cyntaf

Cyfenw

Perthynas i chi

Dyddiad disgwyl y
baban
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5b. Personél y Lluoedd Arfog
Ydych chi neu unrhyw un sy’n mynd i gael tŷ gyda chi yn gyn-filwr a oedd yn aelod rheolaidd neu’n
aelod wrth gefn o Luoedd Arfog EM?
Ydw/Ydy

Nac ydw/Nac ydy

Os felly, rhowch fanylion

5c. Mynediad at Blant
A oes gennych chi, eich partner neu gyd ymgeisydd fynediad at blant? Nodwch (). Cofiwch y bydd
angen i ni weld prawf o drefniadau mynediad.
Oes

Nac oes

Pa mor aml maen nhw’n aros gyda chi?
Rhowch fanylion unrhyw blant y maen gennych fynediad atynt isod
Enw Cyntaf

Cyfenw

Rhyw
G/B

Dyddiad
Geni

Perthynas i chi Cyfeiriad presennol

Prawf sy’n ofynnol - Mae angen i chi ddangos prawf o drefniadau mynediad sydd gennych.
Os nad ydych yn darparu’r wybodaeth hon, ni fyddwn yn gallu ystyried unrhyw aelodau
ychwanegol o’r teulu wrth asesu’r math o lety sydd ei angen arnoch.
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6. Pobl eraill
Rhowch fanylion am bob person nad ydynt yn byw efo chi ar hyn o bryd, ond a fyddai’n cael eu
hail-gartrefu gyda chi. Dywedwch wrthym yn gryno pam y byddant yn symud gyda chi.
Os na fyddwch yn rhoi’r wybodaeth hon i ni, efallai na fyddwn yn asesu eich cais yn gywir.
Gallai hyn olygu y byddwn yn cynnig eiddo nad yw’n addas ar eich cyfer chi.
Rhaid i chi ddarparu:• Un prawf adnabod ar eich cyfer chi a’ch partner (os yw’n berthnasol), gan gynnwys dyddiadau geni, e.e. pasport, trwydded yrru, tystysgrif geni neu bapurau’r Swyddfa Gartref.
• Prawf o gyfeiriad pob aelod o’ch cartref a fydd yn symud gyda chi
Darparwch gopïau, nid dogfennau gwreiddiol.
Os na fyddwch yn rhoi’r wybodaeth hon i ni, ni fyddwn yn derbyn eich cais.

Enw Cyntaf

Cyfenw

Dyddiad
Geni

Cyfeiriad
presennol

Rheswm dros symud gyda
chi a’u perthynas â chi
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7. Eich dewis o lety ac ardal
Darllenwch y tabl dros y dudalen a nodwch () yn y blychau priodol, y cymunedau lle’r hoffech gael
eich hystyried ar gyfer llety.
Pwysig - Wrth ddewis ardaloedd mae’n rhaid i chi gofio y bydd gennych lai o flaenoriaeth ar
gyfer yr ardaloedd nad oes gennych chi gysylltiad lleol â nhw.
Gweler y Llyfryn Ymgeisio am Dai i gael rhagor o wybodaeth ar ein meini prawf Cysylltiad
Leol.

Dywedwch wrthym pa ardal y dylem ei hystyried fel eich dewis cyntaf
Ardal Broughton
Brymbo			

Brynteg			

Bwlchgwyn			

Caego

Coedpoeth			

Gwynfryn			

Mwynglawdd			

Moss

New Broughton		

Pentre Broughton		

Southsea			

Tanyfron

Coed Aben/		
Tanycoed			

Rhodfa Fenwick		
Tanydre

Glan Gors			

Cylch Kingsley

Ffordd Montgomery

Queensway			

Spring Lodge			

Whitegate

Bradle			

Cefn y Bedd/Tanyrallt		

Gwersyllt			

Llai

Pandy			

Rhosrobin			

Brynhyfryd

Ardal Caia

Ardal Gwersyllt

TAI A’R ECONOMI
FFURFLEN GAIS AM DŶ

Ardal Plas Madoc
Acrefair			

Cefn				

Y Waun			

Froncysyllte

Garth			

Glyn Ceiriog/Tregeiriog
Llanarmon D.C.
Rhosymedre			

Halton				

Plas Madoc

Rhiwabon 			

Trevor

Pontfadog/			
Dolywern			
Ardal y Rhos

Johnstown			Penycae			Ponciau			Rhos
Canol Wrecsam (Y Dref)
Acton			

Bryn Offa			

Ffordd y Lofa			

Clos y Cilgant

Hermitage			

Huntroyde			

Little Acton			

Maesgwyn

Maesydre			

Maes Meifod			

Rhosddu			

Rhosnesni

Ardaloedd eraill y dref
Canol Wrecsam (Gwledig)
Bangor is y Coed		
Bettisfield			
Bronington			
Erbistock/
												Eyton
Gresffordd/Marford

Hanmer			

Holt				

Marchwiail

Owrtyn			
Penley				
								

Pentre Maelor/		
Isycoed

Rhostyllen

Yr Orsedd			
				

Worthenbury

Tallarn Green/			
Isycoed
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Dywedwch wrthym pa fath o eiddo yr hoffech symud i mewn iddo
Pwysig - Wrth benderfynu nifer yr ystafelloedd gwely a’r math o eiddo yr ydych am wneud cais
amdanynt, darllenwch y Llyfryn Gwneud Cais am Dai.
Os byddwch yn gwneud cais am eiddo sy’n rhy fawr ar gyfer eich anghenion neu sydd yn ein
barn ni yn anaddas i chi, gall hyn ei gwneud yn anodd i ni eich helpu chi.
Dim ond rhai o Gynlluniau Tai Gwarchod y Cyngor sydd â chyfleusterau storio ar gyfer sgwteri
symudedd. Nid yw’n bosibl storio un mewn unrhyw ardal gymunedol neu goridor. Cysylltwch
â’ch Swyddfa Dai Leol, i drafod eich opsiynau, os ydych yn credu y bydd hyn yn broblem i chi.

Sawl ystafell wely sydd eu hangen arnoch chi?
Nodwch () y math o lety yr hoffech symud iddo:
Tŷ

Fflat un ystafell

Fflat

Byngalo

Fflat deulawr

Nodwch () yn un o’r blychau isod, pa lawr yr ydych yn dymuno bod arno.
Gwaelod

Llawr cyntaf

Unrhyw lawr heb lifft		

Unrhyw lawr sydd â lifft

Nodwch () yn y bwlch isod, a ydych yn dymuno wneud cais am eiddo gydag addasiadau
Eiddo gydag addasiadau
Dywedwch wrthym am yr addasiadau sydd eu hangen arnoch.

Ydych chi’n berchen ar neu’n defnyddio sgwter symudedd?		

Ydw

		

Nac ydw

Nodwch () a oes gan eich cartref presennol unrhyw un o’r cyfleusterau canlynol a nodwch os nad
oes ganddo neu os yw’n rhannu’r cyfleusterau canlynol.
				Oes 			
Toiled
Bath neu Gawod
Cegin
Cyflenwad Dŵr Poeth

Nac oes		

Rhannu
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8. Iechyd a Thai
A yw eich cartref presennol yn effeithio ar unrhyw gyflwr meddygol neu fater lles sydd
gennych chi neu unrhyw aelod o’ch teulu?
Ydy

Nac ydy

A oes angen i chi symud i roi cymorth i aelod o’r teulu sydd â chyflwr meddygol neu broblem
lles?
Ydy

Nac ydy

Pwysig - Byddwn ond yn ystyried unrhyw anghenion iechyd neu les os byddwch yn llenwi
Ffurflen Asesu Iechyd a Lles yn llawn ac yn darparu rhyw brawf o wasanaethau a/neu gymorth
rydych yn rhoi neu’n derbyn. Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai na fydd unrhyw angen
meddygol neu les sydd gennych yn newid y flaenoriaeth a roddir i’ch cais.
Gweler y Llyfryn Gwneud Cais am Dai i gael rhagor o fanylion.
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9. Cysylltiad Lleol
Os oes, rhowch fanylion o ble’r ydych chi neu unrhyw berson sy’n symud gyda chi wedi byw yn y
5 mlynedd diwethaf? RHAID I CHI DDARPARU’R WYBODAETH HON
Enw

Cyfeiriad

Enw a Chyfeiriad
y landlord

Perthynas â
chi

Dyddiad
symud yno?
(dd/mm/bb)

Dyddiad
gadael?
(dd/mm/bb)

Os nad ydych yn byw yn yr ardal yr hoffech fyw ynddi, dywedwch a oes gennych unrhyw deulu
agos yn byw yno? Mae aelod o deulu agos yn golygu:- mam, tad, brawd, chwaer, nain neu daid,
neu unrhyw un arall sydd wedi bod fel rhiant i chi. Bydd angen i chi hefyd ddarparu prawf
preswylio, er enghraifft, bil cyfleustod diweddar neu’r Dreth Gyngor.
Enw

Cyfeiriad

Enw a Chyfeiriad
y landlord

Perthynas â
chi

Dyddiad
symud yno?
(dd/mm/bb)

Dyddiad
gadael?
(dd/mm/bb)
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Os ydych chi neu unrhyw un sy’n gwneud cais am lety gyda chi yn gweithio yn yr ardal yr hoffech
fyw ynddi, rhaid i chi ddarparu manylion. Rhaid i hwn fod yn lythyr gan eich cyflogwr sy’n dweud
wrthym beth yw’ch swydd, ers faint ydych wedi bod yn y swydd a p’un a yw’n swydd barhaol
ynteu ran amser.
Enw a chyfeiriad y cyflogwr

Incwm

Amledd (bob wythnos /
pythefnos / mis)

Chi
(Partner /
Cydymgeisydd )

10. Manylion eich Incwm
Beth yw cyfanswm eich incwm gros chi a/neu’ch partner neu’ch cydymgeisydd? Dywedwch wrthym
a yw hwn yn wWythnosol neu’n fisol. Dylech gynnwys arian yr ydych yn ei dderbyn gan unrhyw
fudd-daliadau gan y wladwriaeth, gwaith, lletywyr neu unrhyw ffynhonnell arall. Rydym yn gofyn
hyn i chi fel y gallwn asesu’ch blaenoriaeth am lety a gweld a ydych
£
o bosibl yn gymwys ar gyfer opsiynau tai eraill megis tai fforddiadwy
Ydych chi neu’ch partner yn gweithio?

Ydw/Ydy

Oes gennych chi neu’ch partner gyfrif banc?

Oes

Nac ydw/nac ydy
Nac oes

A yw eich cyfrif yn eich caniatáu i sefydlu Debyd Uniongyrchol? Ydy
Oes gennych chi, eich partner neu gydymgeisydd
unrhyw gynilion neu fuddsoddiadau?

£

Nac ydy
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11. Eich Dewisiadau Tai Eraill
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o’r opsiynau tai eraill a allai fod yn addas i chi,
darllenwch y llyfryn “Gwneud Cais am Dai”, neu cysylltwch â’ch Swyddfa Dai Leol.
Os ydych chi’n denant i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Cyngor arall neu Gymdeithas Tai, efallai
y byddwch eisiau ystyried cydgyfnewid â thenant arall, ar yr amod eich bod wedi derbyn caniatâd
ysgrifenedig eich landlord.
Mae Cyngor Wrecsam yn rhan o gynllun cydgyfnewid cenedlaethol o’r enw Homeswapper. I gofrestru am gydgyfnewid neu i wybod pwy arall sydd eisoes wedi cofrestru ar gyfer cydgyfnewid, ewch
i’r wefan:- www.homeswapper.co.uk neu gofynnwch am ragor o fanylion gan eich Swyddfa Dai Leol.
Llety Cymdeithas Tai
Gallwn hefyd enwebu ymgeiswyr oddi ar ein Cofrestr Dai i Gymdeithasau Tai lleol.
Os hoffech gael eich ystyried am enwebiad nodwch () yn y blwch isod. Cofiwch, er mwyn gwneud
hyn, bydd yn rhaid i ni rannu eich manylion gyda’r Cymdeithasau Tai.
Ydw

Nac ydw

Tai Fforddiadwy
Rydym hefyd yn gweithio gyda Chymdeithasau Tai Lleol i ddarparu perchnogaeth a rennir a thai
fforddiadwy yn y Fwrdeistref Sirol. Os ydych chi’n dymuno cael eich ystyried am dai fforddiadwy,
nodwch () yn y blwch isod..
Ydw

Nac ydw

Asiantaeth Gosod Tai Lleol
Efallai y gallwn hefyd gynnig llety i chi drwy ein Hasiantaeth Gosod Tai Lleol. Rydym yn gweithio
gyda landlordiaid preifat yn y Fwrdeistref Sirol i gynnig ystod o lety ar gyfer ymgeiswyr sydd angen
tai.
Os hoffech gael eich ystyried am lety drwy ein Asiantaeth Gosod Tai Lleol, nodwch () yn y blwch
isod.
Ydw

Nac ydw
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Cymorth Warden / Tai Gwarchod
Os hoffech gael eich ystyried am lety yn un o’n Cynlluniau Tai Gwarchod, nodwch () yn y blwch
isod. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am Dai Gwarchod gofynnwch am gopi o’n Pecyn
Gwybodaeth, neu cysylltwch â’ch Swyddfa Dai Leol.
Ydw

Nac ydw

Safle Teithwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Mae Cyngor Wrecsam yn berchen ar Safle Teithwyr y mae’n ei reoli. Os hoffech wneud cais am rentu
llain ar y safle, nodwch () yn y blwch isod.
Oes, mae gennyf ddiddordeb mewn rhentu llain ar Safle Teithwyr y Cyngor

13. Eich Tystiolaeth Ategol
Rydym yn gofyn i chi am dystiolaeth o’ch amgylchiadau tai er mwyn i ni allu asesu eich cais yn
gywir. Os nad ydych yn darparu’r wybodaeth hon, ni fyddwn yn gallu prosesu’ch cais.
Peidiwch ag anfon dogfennau gwreiddiol drwy’r post. Bydd staff yn un o’n Swyddfeydd Tai
Lleol yn fwy na pharod i lungopïo’r dogfennau gwreiddiol i chi.
Nodwch () y dystiolaeth yr ydych yn ei darparu
Pob Ymgeisydd a Chydymgeiswyr
Prawf Adnabod (e.e. Pasport, trwydded yrru, tystysgrif geni)
Prawf o’ch cyfeiriad presennol (e.e. bil Gwasanaeth neu
Dreth y Cyngor, cyfriflen banc, Cytundeb Tenantiaeth cyfredol)
Ydych chi’n destun Rheolaeth Mewnfudo?
Tystiolaeth o’ch Statws Mewnfudo (e.e. pasbort,
dogfennau’r Swyddfa Gartref)
Os oes gennych chi blant dibynnol
Prawf o Fudd-dal Plant (e.e. cyfriflen banc,
llythyr hysbysu diweddaraf gan yr Adran Waith a Phensiynau)
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Os oes aelod o’ch aelwyd yn feichiog
Prawf beichiogrwydd (e.e. Tystysgrif Feddygol a gyflenwyd gan
eich Meddyg, bydwraig neu ysbyty
Os oes gennych fynediad i blant
Prawf o drefniadau mynediad (e.e. Gorchymyn Cydbreswylio,
Gorchymyn Cyswllt, Llythyr cyfreithiwr, llythyr gan warchodwr
cyfreithiol y plentyn)
Os oes rhaid i chi adael eich cartref presennol
Rhybudd Ysgrifenedig i Ymadael
Os mai eich swydd yw eich unig gysylltiad â’r Fwrdeistref
Prawf cyflogaeth (e.e. slip cyflog, contract cyflogaeth)
Nodwch () os ydych chi neu unrhyw un sydd wedi eu cynnwys yn eich cais yn perthyn i un
o’r canlynol?
Cynghorydd						 Ydym

Nac ydym

Aelod tenant o Bartneriaeth			
Tenantiaid ac Aelodau Wrecsam

Ydym

Nac ydym

Gweithiwr i Gyngor 					
Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Ydym

Nac ydym
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Rhybudd Diogelu Data
• Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol (a ddarparwyd
gennych ar y ffurflen hon ac unrhyw wybodaeth ychwanegol y byddwch yn ei rhoi i’r diben hwn
yn y dyfodol), ar gyfer pob pwrpas yn gysylltiedig â’ch cais am dŷ ac i weinyddu eich
tenantiaeth os byddwch yn llwyddiannus.
• Efallai y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn datgelu’r wybodaeth hon i’r dibenion hyn i
ddarparwyr gwasanaeth ac asiantau sy’n darparu gwasanaethau ar ran y Cyngor.
• Drwy lofnodi’r ffurflen hon rydych yn caniatáu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam brosesu’ch
gwybodaeth bersonol sensitif at y dibenion hyn. Gall gwybodaeth bersonol sensitif gynnwys
iechyd, tarddiad ethnig neu gofnodion troseddol.
• Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth (ac efallai y byddwn yn codi ffi fechan am hyn)
a chywiro unrhyw gamgymeriadau yn eich gwybodaeth.

Datganiad
Rwyf i / Rydym ni (yr Ymgeisydd / y Cydymgeisydd) yn datgan.
• Y gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wneud ymholiadau angenrheidiol mewn cysylltiad
ag unrhyw wybodaeth a roddwyd gennyf / gennym er mwyn ei wirio. Rwyf i / Rydym ni’n rhoi
caniatâd i wybodaeth gael ei datgelu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gan fy landlordiaid
presennol neu flaenorol, asiantaethau iechyd a chymorth, cyrff statudol (fel yr Heddlu neu’r
Gwasanaethau Cymdeithasol) ac unrhyw weithiwr proffesiynol neu unigolyn perthnasol arall.
• Rwyf i / rydym ni’n deall oherwydd bod yn rhaid i’r Cyngor ddiogelu’r arian cyhoeddus y mae’n
ymdrin â hi, y gallai ddefnyddio’r wybodaeth yr wyf/ yr ydym ni wedi darparu ar y ffurflen hon i
atal a chanfod twyll. Gall y Cyngor, felly, rannu’r wybodaeth hon a’i chymharu ag adrannau yng
Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Sefydliadau eraill at y diben hwn, fel yr Adran Waith a
Phensiynau.
• Mae’r wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn wir ac rwyf/rydym yn cydnabod hawl y Cyngor i
wirio’r holl wybodaeth a roddir. Bydd y Cyngor yn cymryd camau cyfreithiol i ddod ag unrhyw
denantiaeth a roddwyd i mi / ni i ben o ganlyniad i ddatganiad ffug neu gamarweiniol a wnaed
gennyf / gennym ni.
• Gallai peidio â rhoi gwybod i’r Cyngor am unrhyw newidiadau yn fy amgylchiadau / ein
hamgylchiadau tai effeithio ar fy / ein safle ar y gofrestr dai neu arwain at ganslo fy
ngheisiadau / ein ceisiadau. Mae’n rhaid i mi / ni roi gwybod i’r Cyngor am unrhyw newidiadau.
Llofnod yr Ymgeisydd:							

Dyddiad:

Llofnod y Cydymgeisydd:				

Dyddiad:

			

Os ydych wedi llenwi’r ffurflen hon ar ran yr ymgeisydd / ymgeiswyr, rhowch eich manylion isod.
Enw:					

Llofnod:				

Sefydliad / Perthynas a’r Ymgeisydd:
Rhif ffôn cyswllt:

Dyddiad:
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AT DDEFNYDD Y SWYDDFA YN UNIG
Dyddiad Derbyn (Stamp Dyddiad) A yw’r ffurflen wedi’i chwblhau’n llawn?

Ydy

Nac ydy

					
					

Ydy

Nac ydy

Do

Naddo

Oes

Nac oes

A yw’r holl dystiolaeth berthnasol
wedi’i amgáu?

					Os ceir nac ydy yn ateb uchod
				
dyddiad dychwelyd y ffurflen i’r
				
					

Dyddiad y dychwelwyd y ffurflen
gan yr ymgeisydd

					Wedi gweld yr holl ddogfennau gwreiddiol?
A yw’r ymgeisydd yn gymwys?

Ydy

Nac ydy

Os nad ydyw, y rheswm dros y penderfyniad

Oes angen Ffurflen Asesiad Anghenion Arbennig a Meddygol ar yr ymgeisydd?
Dyddiad anfon y ffurflen at yr ymgeisydd				
Dyddiad anfon y ffurflen at y panel?
A yw’r ymgeisydd yn ddigartref?

Oes

Nac oes

Dyddiad y penderfyniad

Dyddiad gyrru llythyr Hysbysu at yr ymgeisydd i gysylltu â Digartref
A yw’r ymgeisydd wedi nodi ar eu ffurflen gais am dŷ neu Ffurflen Asesiad Anghenion Arbennig a
Meddygol eu bod wedi gwneud cais am addasiadau lles yn eu cartref presennol?
Do
Naddo		
Os ydynt, rhowch wybod i’r Gwasanaethau Cymdeithasol/Therapyddion
				Galwedigaethol
Oes angen gwybodaeth am rannu perchnogaeth/tai fforddiadwy ar yr ymgeisydd?
Oes

Nac oes

Dyddiad danfon y llythyr band / llythyr eithrio
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Dyddiad mewnbynnu				

Mewnbynnwyd gan

Dyddiad gwirio					

Gwiriwyd gan

Wedi diwygio band?

Do

Dyddiad newid band
Dyddiad hysbysu’r ymgeisydd?

Nodiadau

Naddo

