
Nid yw hwn yn gais ffurfiol am Grant 
     

Ymholiad Rhagarweiniol ar gyfer 

Grant Cyfleusterau i'r Anabl 
 
Pwrpas yr Ymholiad Rhagarweiniol hwn yw darganfod a ydych yn gymwys 
am grant o dan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) 2002 
 
1. Cyfeiriad yr eiddo sydd angen addasiadau: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Cod Post……………………… Rhif Ffôn:……………………………… E-bost…………………………. 
 
2. Enw LLAWN y person anabl sydd angen addasiadau yn y cyfeiriad uchod: 
 
Mr/Mrs/Miss/Ms……………………………………………………… Dyddiad Geni………………….. 
(cylchwch fel y bo'n briodol) 
 
Enw LLAWN partner y person uchod (os yw'n berthnasol) 
 
Mr/Mrs/Miss/Ms……………………………………………………… Dyddiad Geni………………….. 
(cylchwch fel y bo'n briodol) 
 
3. A yw'r person anabl fel a ganlyn (ticiwch isod) 
 
 Perchennog Adeiliad?    
 
 Perthynas i'r perchennog?         Nodwch natur y berthynas…………………………………….. 
 
 Tenant Rhentu Preifat?        
 

 Arall?                                          Nodwch……………………………………………………………… 

 

4. Enw(au) a chyfeiriad(au) y perchennog(perchnogion) os nad y person anabl yw'r perchennog: 
 
………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
……………………………………………………………Rhif Ffôn ………………………………………… 
 
5. Gohebiaeth/enw a chyfeiriad cyswllt (os yw'n wahanol i gwestiwn 4): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………… ..Rhif Ffôn………………………….. 
 

6. A yw'r eiddo yn rhydd-ddaliadol                                                          YDY  NAC YDY  
   
     Neu 
 
    A yw'r eiddo yn lesddaliadol a bod o leiaf 10 mlynedd yn weddill ar y les?                                                                                       
 

                                                                                                               YDY    NAC YDY  



  
 

 
7. Cyfeiriad y person anabl os nad yw'n byw yn yr eiddo lle mae angen addasiadau: 
 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8. Beth yw natur anabledd y person anabl? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9. Pa addasiadau sydd eu hangen ar y person anabl? ……………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Enw a chyfeiriad y meddyg: ……………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Manylion Ariannol y Person Anabl sydd angen addasiadau arnynt 
(Efallai y bydd angen gwybodaeth ariannol arnom yn ddiweddarach) 

 

11. A yw'r grant ar gyfer plentyn anabl neu berson ifanc dibynnol anabl?  
 
(Ystyr plentyn yw rhywun o dan 16 oed. Ystyr person ifanc dibynnol yw rhywun o dan 20 oed y telir 
Budd-dal Plant ar ei gyfer, h.y. nid yw'n gweithio nac yn hawlio budd-daliadau yn ei enw ei hun.) 
     

YDY               - Ewch yn syth i'r Datganiad ar ddiwedd y ffurflen hon 
 

NAC YDY      - Cwblhewch y canlynol 

                                                                         
12. Ydych chi (neu'ch partner, os oes gennych bartner) yn cael unrhyw un o'r canlynol (ticiwch fel 
y bo'n briodol): 
  

            Credyd Cynhwysol 

                Cymhorthdal Incwm 

  Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm 

  Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm 

  Gwarant Credyd Pensiwn 

  Credyd Treth Gwaith a/neu Gredyd Treth Plant (lle'r oedd eich incwm blynyddol at  
  ddibenion yr asesiad credydau treth islaw £15,050) 

  Budd-dal Tai 

  Cymorth Treth Gyngor/Gostyngiad Treth Gyngor 
 



Os ydych chi neu'ch partner yn cael unrhyw un o'r uchod nid oes angen i chi ateb 
unrhyw gwestiynau pellach - Ewch yn syth i'r Datganiad ar ddiwedd y ffurflen hon 

  
 
 

13. Ydych chi neu'ch partner yn cael:  
            Chi                     Eich Partner 
  

 Lwfans Gweini *                                      

 Lwfans Byw i'r Anabl Gofal Canolig *                                                          

Lwfans Byw i'r Anabl Gofal Uchel *                                              

Lwfans Byw i'r Anabl Arall*                                                  
   h.y. Elfen Gofal Isel, unrhyw elfen Symudedd  

Cyfradd Estynedig Bywyd Beunyddiol Taliad Annibyniaeth Bersonol*                     
 

Cyfradd Safonol Bywyd Beunyddiol Taliad Annibyniaeth Bersonol*                        
 
Elfen Symudedd y Taliad Annibyniaeth Bersonol (ar y naill gyfradd neu'r llall)*                                                      

            
 
 
Lwfans Gofalwr                                                                                    
                                                                                                                                   
 
Mae hyn hefyd yn cynnwys lle rydych wedi bodloni'r amodau cymhwyso ar gyfer Lwfans 

 Gofalwr ac wedi gwneud cais, ond bod y cais hwn wedi'i wrthod am eich bod chi a/neu'ch 
 partner yn cael "budd-dal sy'n gorgyffwrdd", e.e. Pensiwn Ymddeol 

 

Ydych chi neu'ch partner wedi'ch cofrestru'n ddall?                                     
 

A oes unrhyw un yn cael Lwfans Gofalwr am ofalu amdanoch chi              
neu eich partner?  
 
*Cyfeiriwch at y tabl cyfraddau ar dudalen gefn y ffurflen hon 
 

                                                         INCWM 

 
Cyflogaeth 
 

14. Ydych chi neu'ch partner mewn swydd gyflogedig?    - Chi  -Eich partner 
(Os ydych chi neu'ch partner yn hunangyflogedig ewch i'r cwestiwn nesaf) 
Nodwch y swm a'r cyfnod dan sylw (wythnos/mis/blwyddyn) ar gyfer y canlynol: 
 
    Chi                              Partner 
 
                        Swm                Cyfnod              Swm                       Cyfnod 

Oriau gwaith yr wythnos     

Incwm Gros     



Treth Incwm     

Yswiriant Gwladol     

Cyfraniadau pensiwn     

 
 
 
 

15. Ydych chi neu'ch partner yn hunangyflogedig?  - Chi   - Eich partner 
 
Nodwch amcangyfrif o'ch elw net o hunangyflogaeth ar gyfer y 12 mis diwethaf 
 
Chi       £           Partner     £                                            
 
A yw unrhyw ran o'ch incwm yn dod o gyflog gan y Fyddin Diriogaethol/Gwasanaeth Tân/Bad 
Achub/Gwylwyr y Glannau? 
 

     Chi     Partner 
 
A yw unrhyw ran o'ch incwm yn dod o Warchod Plant? 
 

     Chi     Partner 
 
A ydych yn talu costau gofal plant am ofal a ddarperir ar gyfer unrhyw blentyn yn y teulu sy'n 15 
oed neu'n iau (16 oed neu'n iau os yw'n anabl) 
 

     Ydw     Nac ydw 
 

Os YDYCH, nodwch y swm a delir bob wythnos        £     

 

Incwm Pensiwn  
 

16. Rhowch fanylion unrhyw bensiynau rydych chi neu'ch partner yn eu cael, a'r cyfnod dan sylw 
(wythnos/4 wythnos/mis/blwyddyn). Os ydych yn cael Lwfans Gweini neu Lwfans Byw i'r Anabl a 
delir fel rhan o'ch pensiwn, peidiwch â chynnwys y budd-daliadau hynny yn eich ffigur pensiwn 
(cyfeiriwch at y tabl cyfraddau ar y dudalen gefn). 
 
       Chi   Partner 
 

Math o bensiwn/Enw'r 
pensiwn  

Swm Cyfnod Swm Cyfnod 

Pensiwn Ymddeol y 
Wladwriaeth 

    

Pensiwn Galwedigaethol     

Pensiwn Preifat     

Pensiwn arall     

 

17. Ydych chi neu'ch partner yn fyfyrwyr?   YDW/ YDY     NAC YDW/ NAC 
YDY 



 
Os YDYCH, nodwch swm y Grant a/neu'r Benthyciad i Fyfyrwyr rydych wedi'i gael: 
 
Grant                                                                     Benthyciad    
                          £                                                                          £ 
 
 

                 
 

 
Incwm Arall  
 

18. Nodwch fanylion unrhyw rai o'r canlynol rydych chi neu'ch partner yn eu cael, a'r cyfnod dan 
sylw (wythnos/4 wythnos/mis/blwyddyn): 
 
    
              Chi        Partner 

 Swm  Cyfnod Swm  Cyfnod 

Lwfans Gofalwr     

Tâl Salwch Statudol     

Tâl 
Mamolaeth/Tadolaeth/Mabwysiadu 
Statudol 

    

Pensiwn Gweddw     

Pensiwn Rhyfel Gwraig Weddw      

Pensiwn Anabledd Rhyfel     

Taliadau Annibyniaeth y Lluoedd 
Arfog 

    

Taliadau cynhaliaeth     

Credyd Pensiwn Cynilion     

Lwfans Anabledd Anafiadau 
Diwydiannol 

    

Lwfans Anabledd Difrifol     

Budd-dal Analluogrwydd     

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth 
sy'n gysylltiedig â chyfraniadau 

    

Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig 
ar gyfraniadau 

    

Unrhyw incwm arall     

 
 

19. Nodwch fanylion unrhyw is-denantiaid neu letywyr/lojers sydd hefyd yn byw yn y tŷ: 
 
Enw(au) 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Rhent Wythnosol  £……………………………….. 

 
20. Rhowch fanylion unrhyw gyfalaf a ddelir gennych chi neu'ch partner (Ystyr "cyfalaf" yw 
unrhyw fath o asedau neu gynilion sy'n eiddo i chi neu'ch partner. Peidiwch â chynnwys eich 
cartref na'ch eiddo personol) 
 
Cynilion - Nodwch pa fath (e.e Arian, Cyfrifon Banc neu Gymdeithas Adeiladu, Cyfrifon Swyddfa'r Post) 
a'u gwerth 



 £ 

 £ 

 £ 

Buddsoddiadau - Nodwch pa fath (e.e Buddsoddiadau, Ymddiriedolaethau uned, ISAs, Bondiau 

Premiwm, Tystysgrifau Cynilo, Bondiau, Stociau a Chyfrannau) a'u gwerth 

 £ 

 £ 

 £ 

 
 
 
Cyfalaf arall - Nodwch pa fath (e.e. Cartref gwyliau) a'i Werth 

 £ 

 £ 

 
 
21. Rhowch fanylion unrhyw un arall sy'n byw yn yr eiddo yn cynnwys unrhyw blant.  
 

Enw Dyddiad Geni 

  

  

  

  

 
 
 

22.  Datganiad - i'w gwblhau gan berchennog neu un o berchnogion yr eiddo neu denant 

yr eiddo. 
 

 Datganaf, hyd eithaf fy ngwybodaeth, fod y wybodaeth a nodir yn y ffurflen hon yn gywir. 

 Cytunaf y gellir cysylltu â'r meddyg a enwir yn y ffurflen ymholiad rhagarweiniol hon i roi 
gwybodaeth feddygol ychwanegol os oes angen 

 Deallaf nad yw'r ffurflen hon yn gais ffurfiol ac nad yw ei derbyn gan y Cyngor yn awgrymu 
y bydd grant ar gael. 

 Nid wyf yn gwrthwynebu i geisio am gadarnhad gan yr Adran Budd-daliadau Tai/Treth 
Gyngor neu i wirio gwybodaeth gyda ffynonellau eraill o fewn y Cyngor. 
 

 
Llofnodwyd:- ……………………………………………………………… Dyddiad:-…………………… 
 
PEIDIWCH Â DECHRAU UNRHYW WAITH rydych am iddo gael ei ystyried o dan grant.  Os 
byddwch yn gwneud hyn, efallai na fyddwch yn gymwys am grant. 
 
DYCHWELWCH Y FFURFLEN HON I:  
 
Tai Sector Preifat, Adfywio Buddsoddi a Thai, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, 
Casnewydd, NP20 4UR 
 
Os oes angen i chi siarad â rhywun am eich ymholiad, ffoniwch 01633 656656 neu e-bostiwch: 
housing.improvements@newport.gov.uk.  
 

Am ragor o wybodaeth ewch i www.newport.gov.uk 
 
 

mailto:housing.improvements@newport.gov.uk
http://www.newport.gov.uk/


 

Mae'r tabl canlynol yn nodi cyfraddau Lwfans Gweini, Lwfans Byw i'r Anabl a Thaliad Annibyniaeth 
Bersonol, a allai fod yn ddefnyddiol wrth ateb cwestiynau sy'n gysylltiedig â'r lwfansau canlynol. 
 
Mae'r cyfraddau gofal/bywyd beunyddiol cyfredol (2018/19) ar gyfer Lwfans Gweini/Lwfans Byw i'r 
Anabl/Taliad Annibyniaeth Bersonol fel a ganlyn (nodir ffigurau wythnosol): 
 
Cyfradd Gofal Isel Lwfans Byw i'r Anabl                                         £22.65 (telir £90.60 bob 4 
                 wythnos fel  arfer) 
 
Cyfradd Gofal Ganolog Lwfans Byw i'r Anabl/Cyfradd Gofal Isel Lwfans Gweini/ 
Cyfradd Safonol Bywyd Beunyddiol Taliad Annibyniaeth Bersonol    £57.30 (telir £229.20 bob 
                            4 wythnos fel arfer) 
 
Cyfradd Gofal Uchel Lwfans Byw i'r Anabl/Cyfradd Uchel Lwfans Gweini/ 
Cyfradd Bywyd Beunyddiol Uwch Taliad Annibyniaeth Bersonol       £85.60 (telir £342.40 bob 
                  4 wythnos fel arfer) 
 
Gall dyfarniadau Lwfans Byw i'r Anabl a Thaliad Annibyniaeth Bersonol hefyd gynnwys elfen 
symudedd: 
 
Cyfradd Symudedd Isel Lwfans Byw i'r Anabl/Cyfradd Symudedd Safonol Taliad 
Annibyniaeth Bersonol £22.65 (telir £90.60 bob 4 wythnos fel arfer) 
 
Cyfradd Symudedd Uchel Lwfans Byw i'r Anabl/Cyfradd Symudedd UwchTaliad 
Annibyniaeth Bersonol £59.75 (telir £239.00 bob 4 wythnos fel arfer) 
 
 
 
 
 
DIWEDDARWYD EBRILL 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


