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Cyn cwblhau’r ffurflen hon bydd angen i chi ddarllen y nodiadau sy’n dod â’r 
ffurflen hon. Maent yn cynnwys gwybodaeth bwysig ac yn helpu i esbonio rhai 
o’r cwestiynau rydym yn gofyn i chi a’r rhesymau dros hyn. Gallwch ddod o hyd 
i’r wybodaeth hon yn www.gov.uk/grant-mamolaeth-cychwyn-cadarn

Nodwch, gallwch dim ond cael Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn os:
•  yw Gweithiwr Iechyd Proffesiynol fel meddyg neu fydwraig wedi cwblhau’r 

datganiad Gweithiwr Iechyd Proffesiynol sydd ar dudalen 16 yn llawn, a
•  rydym yn cael eich ffurflen wedi’i chwblhau yn llawn dim mwy na 11 wythnos 

cyn yr wythnos y disgwylir i’r babi cael ei eni, a
•  rydych yn gwneud cais o fewn 6 mis o enedigaeth y babi, neu
• rydych wedi dod yn gyfrifol am blentyn o dan 12 mis oed, a
• rydych yn gwneud cais o fewn 6 mis i’r plentyn cael ei leoli â chi.

Am fwy o wybodaeth am pryd i wneud cais, ewch i dudalen 4 o’r nodiadau 
sy’n dod â’r ffurflen hon neu ewch i        
www.gov.uk/grant-mamolaeth-cychwyn-cadarn/sut-i-wneud-cais

Cwblhewch y ffurflen hon yn ofalus. Os ydych yn defnyddio beiro defnyddiwch 
inc du a PHRIF LYTHRENNAU.

Os ydych yn cael anaswterau wrth gwblhau’r ffurflen hon, gall rhywun arall ei 
wneud i chi. Llofnodwch y ffurflen eich hunain, os gallwch. Gall achosi oedi i’ch 
cais os bydd rhywun arall yn llofnodi ar eich rhan.

Gall eich taliadau budd-dal cael eu hoedi os nad ydych:
• yn ateb yr holl gwestiynau ar y ffurflen hon sy’n berthnasol i chi
• anfon yr holl ddogfennau i ni rydym yn gofyn amdanynt.

Os na allwch wneud hyn, cysylltwch â ni ar unwaith.

Mae gennym lawer o wahanol ffyrdd y gallwn gyfathrebu 
â chi

Os hoffech gael braille, Iaith Arwyddion Prydain, e-bost, dolen glyw, 
cyfieithiadau, print bras, sain neu rywbeth arall, ffoniwch ni ar   
0800 3281 744 neu ffôn testun 0800 169 0314 a dywedwch wrthym 
pa un sydd ei angen arnoch.
Mae galwadau i rifau 0800 am ddim o linellau daear a ffonau symudol.

Trin pobl yn deg 
Rydym wedi ymrwymo i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac i drin pobl yn deg. 
I ddarganfod mwy am y gyfraith hon, chwiliwch am ‘Cydraddoldeb’ ar   
www.gov.uk/cymraeg

Llenwi’r ffurflen

Gwybodaeth bwysig
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Chi

01  Eich teitl
Er enghraifft, Mr, Mrs, Miss, Ms neu arall

02  Eich cyfenw neu enw teuluol

03  Pob enw arall, yn llawn

04  Eich dyddiad geni 
DD/MM/BBBB

 / /

05  Eich cyfeiriad presennol 

 

Cod post 

06  Eich rhif Yswiriant Gwladol (YG)

     Gallwch ddod o hyd i hwn ar gerdyn rhif 
Yswiriant Gwladol, llythyrau am fudd-dal 
neu slipiau cyflog.

07  Rhif ffôn y gallwn gysylltu â chi arno

 Efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi 
dros y ffôn i gael mwy o wybodaeth 
neu i roi gwybod i chi pan fyddwn wedi 
gwneud penderfyniad ar eich cais.

08   Eich cyfeiriad e-bost, os oes gennych un

09  A roddwyd statws amddiffyn ffoadur 
neu ddyngarol i chi? 

 Na Ewch i gwestiwn 11 

 Do 
  Dywedwch wrthym y dyddiad y 

cyrhaeddoch yn y DU.
  Y DU yw Cymru, Lloegr, yr Alban a 

Gogledd Iwerddon.
 DD/MM/BBBB

  / /

10   Oes gennych unrhyw blant o dan 16 
oed a aned cyn i chi gyrraedd y DU?

 Na 

 Oes 
  Byddwn yn gofyn i chi am y plentyn 

neu blant yng nghwestiynau 34 i 37.
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Eich partner
Mae partner yn golygu eich gŵr neu rywun rydych yn byw gyda nhw fel petaech yn briod.

11  Teitl eich partner
Er enghraifft, Mr, Mrs, Miss, Ms neu arall

12  Cyfenw neu enw teuluol eich partner

13  Pob enw arall eich partner, yn llawn

14   Dyddiad geni eich partner 
DD/MM/BBBB

 / /

15  Cyfeiriad presennol eich partner 

 

Cod post 

16   Rhif Yswiriant Gwladol (YG) eich 
partner

  Gallwch ddod o hyd i hwn ar gerdyn rhif 
Yswiriant Gwladol, llythyrau am fudd-dal 
neu slipiau cyflog.

17   Rhif ffôn y gallwn gysylltu â’ch 
partner arno

 Efallai y bydd angen i ni gysylltu 
â’ch partner dros y ffôn i gael mwy 
o wybodaeth.

18   E-bost eich partner, os oes 
ganddynt un

19   A roddwyd statws amddiffyn ffoadur 
neu ddyngarol i’ch partner?

 Na Ewch i gwestiwn 21

 Do 
  Dywedwch wrthym y dyddiad y 

cyrhaeddoch yn y DU. 
  Y DU yw Cymru, Lloegr, yr Alban a 

Gogledd Iwerddon.
 DD/MM/BBBB

  / /

20   Oes gan eich partner unrhyw blant o 
dan 16 oed a aned cyn iddynt gyrraedd 
y DU?

 Na 

 Oes 
  Dywedwch wrthym am y plentyn 

neu blant yng nghwestiynau 34 i 37.



10/21 4 SF100W

21   Ydych chi neu’ch partner yn cael 
unrhyw fudd-daliadau neu hawliau 
eraill?

 Ticiwch Ydw/Ydy os ydych yn aros i glwed 
am gais. Dywedwch wrthym hyd yn oed 
os nad yw’r budd-dal neu’r hawl wedi ei 
restru isod.

 Os oes angen i chi ddweud mwy wrthym, 
defnyddiwch ‘mwy o wybodaeth’ yng 
nghwestiwn 45.
• Credyd Cynhwysol
• Credyd Treth Plant
•  Credyd Treth Gwaith sy’n cynnwys elfen 

anabledd neu anabledd difrifol
• Cymhorthdal Incwm
•  Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar 

incwm
•  Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn 

seiliedig ar incwm
• Credyd Pensiwn
•  Benthyciad Cymorth ar gyfer Llog 

Morgais
•  Lwfans Mamolaeth (gallwn dim ond 

talu Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn 
i chi os ydych hefyd yn cael un o’r budd-
daliadau a restrir uchod).

 Na  

 Ydw/Ydy 
  Dywedwch wrthym pa fudd-daliadau 

rydych chi neu’ch partner yn eu cael.

 

22   Ydy’r babi wedi cael ei eni’n barod?

 Na Ewch i gwestiwn 24

 Ydy 
  Dywedwch wrthym dyddiad 

geni’r babi.
 DD/MM/BBBB

 / /

  Fel y gallwn ystyried eich cais am 
Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn, 
mae’n rhaid i’r datganiad gweithiwr 
iechyd proffesiynol ar Dudalen 16 
cael ei gwblhau gan weithiwr iechyd 
proffesiynol. Er enghraifft, eich 
bydwraig.

23   A aned mwy nag un babi?
Er enghraifft, gefeilliaid neu dripledi.

 Na  

 Do 
  Sawl babi cafodd ei eni?

 
Nawr ewch i gwestiwn 26

24   Ar ba dyddiad ydych chi’n disgwyl i’r 
babi cael ei eni? 

 DD/MM/BBBB

 / /

 Fel y gallwn ystyried eich cais am 
Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn, 
mae’n rhaid i’r datganiad gweithiwr 
iechyd proffesiynol ar Dudalen 16 
gael ei gwblhau gan weithiwr iechyd 
proffesiynol. Er enghraifft, eich bydwraig.

 Os oedd eich babi yn farw-anedig nid oes 
angen i chi anfon datganiad y gweithiwr 
iechyd proffesiynol ond, fel y gallwn 
ystyried eich cais, mae’n rhaid i chi anfon 
tystysgrif geni neu hysbysiad arall neu 
dystysgrif marwolaeth atom os nad oes 
gennych un.

Budd-daliadau, hawliau a 
thaliadau

Y babi
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25   Oes disgwyl i fwy nag un babi cael ei 
eni? 

 Er enghraifft, gefeilliaid neu dripledi.

 Na  

 Oes 
  Sawl babi a ddisgwylir?

 

26   A wnaethoch chi roi genedigaeth i’r 
babi?

 Na  
  Dywedwch wrthym am y babi rydych 

wedi dod yn gyfrifol amdano.

 Do Ewch i gwestiwn 34

27   Ar ba ddyddiad dechreuodd y babi byw 
â chi?

 DD/MM/BBBB

 / /

28  Ydych chi neu’ch partner yn cael Budd-
dal Plant ar gyfer y babi hwn?

 Na 
 Anfonwch yr hysbysiad 
mabwysiadau, bod yn rhaint neu 
unrhyw hysbysiad neu dystysgrif 
arall sy’n dangos eich bod yn gyfrifol 
am y plentyn i ni.

 Ydw/Ydy   
  Dywedwch wrthym y dyddiad 

gwnaethoch ddechrau cael Budd-dal 
Plant.

 DD/MM/BBBB

  / /

29   Ydych chi’n cael budd-dal ar gyfer y 
rhiant geni oherwydd ei fod o dan 20 
mlwydd oed?

 Na Ewch i gwestiwn 30

 Ydw   
 Dywedwch wrthym ei enw, yn llawn.

 

30   Ydych chi neu’ch partner wedi cael 
gorchymyn mabwysiadu neu orchymyn 
preswylio?

 Na Ewch i gwestiwn 31

 Ydw/Ydy
   Ar ba ddyddiad y gwnaed y 

gorchymyn? 
 DD/MM/BBBB 

  / /

  Am faint o blant?

 

31   Ydych chi neu’ch partner wedi cael 
gorchymyn bod yn rhiant o dan:
•  adran 30 o Ddeddf Ffrwythloni Dynol ac 

Embryoleg, neu 
•  adran 54/54A o’r Deddf Ffrwythloni 

Dynol ac Embryoleg 2008?

 Na Ewch i gwestiwn 32

 Ydw/Ydy 
   Beth yw dyddiad y gorchymyn? 
 DD/MM/BBBB

  / /

  Am faint o blant?

 
  Anfonwch yr hysbysiad neu’r llythyr 

gorchymyn gyda’r ffurflen hon.

Dod yn gyfrifol am blentyn o dan 
12 mis oed
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32    Ydych chi neu’ch partner wedi cael 
plentyn wedi’i leoli gyda chi ar gyfer 
mabwysiadau?

 Na Ewch i gwestiwn 34

 Ydw/Ydy   
 Pa dyddiad oedd y lleoliad? 
 DD/MM/BBBB 

  / /

  Faint o blant cafodd eu mabwysiadu 
yn y lleoliad hwn? 

 
   Anfonwch dystiolaeth o’r lleoliad 

gyda’r ffurflen hon.
  Er enghraifft, llythyr mabwysiadu, 

tystysgrifau neu hysbysiadau.

33    Ydych chi neu’ch partner wedi 
mabwysiadu babi o du allan i Brydain 
Fawr (GB)?

    Er enghaifft, o du allan i Brydain Fawr 
(GB). Prydain Fawr yw Cymru, Lloegr a’r 
Alban.

 Na Ewch i gwestiwn 34

 Ydw/Ydy 
  Ar ba ddyddiad dechreuodd y 

mabwysiadu? 
DD/MM/BBBB

  / /

  Faint o blant cafodd eu 
mabwysiadu?

 
  Anfonwch dystiolaeth bod y 

mabwysiadu yn cael ei gydnabod 
ym Mhrydain Fawr gyda’r ffurflen 
hon.

  Er enghraifft, llythyr mabwysiadu, 
tystysgrifau neu hysbysiadau.
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34    Oni bai am y babi rydych wedi dweud 
wrthym am yng nghwestiynau 22 i 33, 
a oes unrhyw blant eraill 16 oed neu 
iau yn byw gyda chi? 

 Nodwch, mae eithriad i’r rheol plentyn o 
dan 16 oed os oes genedigaeth lluosog, 
i rai gofalwyr sy’n berthnasau ac i’r rhai 
sydd wedi cael statws amddiffyn ffoadur 
neu ddyngarol.

 Na Ewch i gwestiwn 42

 Oes   
 Dywedwch wrthym am y plant. 
  Os oes angen i chi ddweud wrthym 

am fwy na 4 plentyn, dywedwch 
wrthym yn y blwch ‘mwy o 
wybodaeth’ yng nghwestiwn 45. 

  Fel arfer, ni allwch gael grant oni bai 
mae’ch babi newydd: 
•  yw’r unig blentyn o dan 16 oed yn 

eich teulu
•  babi newydd eich dibynnydd yw’r 

unig fabi o dan 16 oed yn eich 
teulu, neu 

•  rydych yn gofalu am blentyn yn 
eich cartref nad yw’n blentyn i chi. 

  Dywedwch wrthym yn glir am eich 
perthynas, gan gynnwys os ydych 
yn ofalwr sy’n berthynas, ar gyfer 
unrhyw blentyn arall o dan 16 oed 
sy’n byw gyda chi. 

  Mae llysblant neu blant partner 
o dan 16 oed yn cael eu cyfrif fel 
plant sy’n byw gyda chi felly os oes 
gennych lysblant neu blant partner 
o dan 16 oed yn byw gyda chi, yna 
efallai na fyddwch yn gallu cael 
Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn.

Plentyn 1
Enw’r plentyn, yn llawn

   Eu dyddiad geni 
DD/MM/BBBB

 / /

Ydy’r plentyn yn perthyn i chi neu’ch 
partner?

 Fi

 Partner
Ydych chi neu’ch partner yn cael unrhyw 
fudd-daliadau neu gredydau treth ar 
gyfer plentyn 1? 

 Na

 Ydw/Ydy 
 Pa fudd-daliadau ydych chi
neu’ch partner yn eu cael?

 

  Os oes gennych chi neu’ch partner 
statws amddiffyn ffoaduriaid neu 
ddyngarol a aned y plentyn hwn 
cyn i chi gyrraedd y DU, ticiwch y 
blwch hwn.

Plant eraill o dan 16 oed sy’n byw yn eich cartref
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Plentyn 2

 35     Oes gennych unrhyw blant eraill 16 
oed neu iau yn byw gyda chi?

 Na Ewch i gwestiwn 42

 Oes   
Dywedwch wrthym amdanynt.

 Enw’r plentyn, yn llawn

 

 Eu dyddiad geni 
 DD/MM/BBBB

  / /

  Ydy’r plentyn yn perthyn i chi 
neu’ch partner?

   Fi

   Partner
  Ydych chi neu’ch partner yn cael 

unrhyw fudd-daliadau neu gredydau 
treth ar gyfer plentyn 2? 

  Na 

  Ydw/Ydy 
   Pa fudd-daliadau ydych chi 

neu’ch partner yn eu cael?

  

   Os oes gennych chi neu’ch 
partner statws amddiffyn 
ffoaduriaid neu ddyngarol 
a aned y plentyn hwn cyn i 
chi gyrraedd y DU, ticiwch y 
blwch hwn.

Plentyn 3

36   Oes gennych unrhyw blant eraill 16 oed 
neu iau yn byw gyda chi?

 Na Ewch i gwestiwn 42

 Oes 
  Dywedwch wrthym amdanynt.

 Enw’r plentyn, yn llawn

 

 Eu dyddiad geni 
 DD/MM/BBBB

  / /

  Ydy’r plentyn yn perthyn i chi 
neu’ch partner?

  Fi

   Partner
  Ydych chi neu’ch partner yn cael 

unrhyw fudd-daliadau neu gredydau 
treth ar gyfer plentyn 3? 

  Na

  Ydw/Ydy 
  Pa fudd-daliadau ydych chi 

neu’ch partner yn eu cael?

  

   Os oes gennych chi neu’ch 
partner statws amddiffyn 
ffoaduriaid neu ddyngarol 
a aned y plentyn hwn cyn i 
chi gyrraedd y DU, ticiwch y 
blwch hwn.
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Plentyn 4

37     Oes gennych unrhyw blant eraill 16 
oed neu iau yn byw gyda chi?

 Na Ewch i gwestiwn 42

 Oes   
Dywedwch wrthym amdanynt.

 Enw’r plentyn, yn llawn

 

 Eu dyddiad geni 
 DD/MM/BBBB

  / /

  Ydy’r plentyn yn perthyn i chi neu’ch 
partner?

  Fi

  Partner
  Ydych chi neu’ch partner yn cael 

unrhyw fudd-daliadau neu gredydau 
treth ar gyfer plentyn 4? 

  Na 

  Ydw/Ydy 
  Pa fudd-daliadau ydych chi neu’ch 

partner yn eu cael?

 

   Os oes gennych chi neu’ch 
partner statws amddiffyn 
ffoaduriaid neu ddyngarol a 
aned y plentyn hwn cyn i chi 
gyrraedd y DU, ticiwch y blwch 
hwn.

38    Ydych chi’n ofalwr sy’n berthynas i’r 
plentyn neu’r plant rydych wedi dweud 
wrthym amdanynt yng nghwestiwn 34 i 37?
Mae ‘Gofalwr sy’n berthynas’ yn golygu 
rhywun sy’n dod yn gyfrifol am blentyn 
neu blant oherwydd na all y rhieni 
biolegol edrych ar eu hôl.

 Gweler Tudalen 3 o’r nodiadau i gael mwy 
o wybodaeth am ‘ofalwyr sy’n berthnasau’.

 Na Ewch i gwestiwn 42

 Ydw   
Dywedwch wrthym amdanynt.

 Plentyn 1
 Enw’r plentyn, yn llawn

 

 Enwau’r rhieni biolegol, yn llawn

 

  Cyfeiriad y rhieni biolegol, os yw’n hysbys

 

Cod post 

  Ydy’r plentyn yn perthyn i chi neu’ch 
partner?

  Fi

  Partner
  Oedran y plentyn pan ddechreuodd y 

trenfniadau gofalwr sy’n berthynas

 

  Dywedwch wrthym y rhesymau pam 
na all y rhieni biolegol ofalu am y 
plentyn hwn, er enghraifft maent yn 
fregus, wedi marw neu’n byw tramor.
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Plentyn 2

 39    Ydych chi’n ofalwr sy’n berthynas i’r 
plentyn neu’r plant rydych wedi dweud 
wrthym amdanynt yng nghwestiwn 
34 i 37?
Darllenwch dudalen 3 o’r nodiadau 
sy’n dod â’r ffurflen hon. Mae’n dweud 
wrthych yr hyn rydym yn ei olygu wrth 
‘ofalwyr sy’n berthnasau’.

 Na Ewch i gwestiwn 42

 Ydw   
Dywedwch wrthym amdanynt.

 Enw’r plentyn, yn llawn

 

 Enwau’r rhieni biolegol, yn llawn

 

  Cyfeiriad y rhieni biolegol, os yw’n 
hysbys

 

Cod post  

  Ydy’r plentyn yn perthyn i chi neu’ch 
partner?

  Fi

  Partner
  Oedran y plentyn pan ddechreuodd 

y trenfniadau gofalwr sy’n berthynas

 

  Dywedwch wrthym y rhesymau pam 
na all y rhieni biolegol ofalu am y 
plentyn hwn, er enghraifft maent 
yn fregus, wedi marw neu’n byw 
tramor.

 

Plentyn 3

40       Ydych chi’n ofalwr sy’n berthynas i’r 
plentyn neu’r plant rydych wedi dweud 
wrthym amdanynt yng nghwestiwn 
34 i 37? 
Darllenwch dudalen 3 o’r nodiadau 
sy’n dod â’r ffurflen hon. Mae’n dweud 
wrthych yr hyn rydym yn ei olygu wrth 
‘ofalwyr sy’n berthnasau’.

 Na Ewch i gwestiwn 42

 Ydw 
Dywedwch wrthym amdanynt.

 Enw’r plentyn, yn llawn

 

 Enwau’r rhieni biolegol, yn llawn

 

  Cyfeiriad y rhieni biolegol, os yw’n 
hysbys

 

Cod post 

  Ydy’r plentyn yn perthyn i chi neu’ch 
partner?

  Fi

  Partner
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   Oedran y plentyn pan ddechreuodd 
y trenfniadau gofalwr sy’n berthynas

 

  Dywedwch wrthym y rhesymau pam 
na all y rhieni biolegol ofalu am y 
plentyn hwn, er enghraifft maent 
yn fregus, wedi marw neu’n byw 
tramor.

 

 
Plentyn 4

 41    Ydych chi’n ofalwr sy’n berthynas i’r 
plentyn neu’r plant rydych wedi dweud 
wrthym amdanynt yng nghwestiwn 
34 i 37?
Darllenwch y nodiadau sy’n dod â’r 
ffurflen hon. Mae’n dweud wrthych yr 
hyn rydym yn ei olygu wrth ‘ofalwyr sy’n 
berthnasau’.

 Na Ewch i gwestiwn 42

 Ydw   
Dywedwch wrthym amdanynt.

 Enw’r plentyn, yn llawn

 

 Enwau’r rhieni biolegol, yn llawn

 

  Cyfeiriad y rhieni biolegol, os yw’n 
hysbys

 

 Cod post  

  Ydy’r plentyn yn perthyn i chi neu’ch 
partner?

  Fi

  Partner
   Oedran y plentyn pan ddechreuodd y 

trenfniadau gofalwr sy’n berthynas

 

  Dywedwch wrthym y rhesymau pam 
na all y rhieni biolegol ofalu am y 
plentyn hwn, er enghraifft maent yn 
fregus, wedi marw neu’n byw tramor.
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42    Ydy’r Grant Mamolaeth Cychwyn 
Cadarn wedi cael ei dalu i chi neu 
rywun arall ar gyfer y babi neu fabis 
rydych yn gwneud cais amdano neu 
amdanynt?

 Ni allwch gael Grant Mamolaeth 
Cychwyn Cadarn os ydych chi neu rywun 
arall eisoes wedi cael eich talu Grant 
Mamolaeth Cychwyn Cadarn neu Best 
Start Grant ar gyfer y babi hwn neu’r 
fabis hyn.

 Na Ewch i gwestiwn 43

 Ydw 
 I bwy y cafodd ei dalu? 

 

 Pa ddyddiad y cafodd ei dalu iddynt?
 DD/MM/BBBB

  / /

  Ni allwn dalu Grant Mamolaeth 
Cychwyn Cadarn arall oni bai:
•  rydych yn Ofalwr sy’n Berthynas. 

Er enghraifft, nid chi yw’r fam ond 
rydych wedi dod yn gyfrifol am y 
plentyn neu’r plant, neu

•  rhoddwyd gorchymyn 
mabwysiadu neu breswylio i chi, 
neu

•  rydych chi a’ch partner wedi cael 
gorchymyn rhiant o dan adran 
30 o Ddeddf Ffrwythloni Dynol 
ac Embryoleg 1990 neu adran 
54/54A o Ddeddf Ffrwythloni 
Dynol ac Embryoleg 2008

•  fe’ch penodwyd yn warcheidwad
•  rydych wedi cael babi wedi’i leoli 

gyda chi i’w fabwysiadu gan 
asiantaeth

•  rydych wedi mabwysiadu dramor 
o fewn adran 66(1)(c)-(e) o Ddeddf 
Mabwysiadu a Phlant 2002.

43    Ydy’r Best Start Grant gan Lywodraeth 
yr Alban eisoes wedi’i dalu i chi neu 
rywun arall ar gyfer y plentyn hwn 
neu’r plant hyn?

 Na Ewch i gwestiwn 44

 Ydy 
 I bwy y cafodd ei dalu? 

 

44    Ydych chi neu’ch partner eisoes yn cael 
Budd-dal Plant? 

 Na 

 Ydw/Ydy

  Os ydych am wneud cais am   
Fudd-dal Plant, gallwch gael ffurflen 
gais gan Gyllid a Thollau EM. Ffoniwch 
linell gymorth Budd-dal Plant ar   
0300 200 1900 neu ewch i    
www.gov.uk/cymraeg a chwiliwch am 
‘Budd-dal Plant’.

Gwybodaeth gyffredinol
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45   Defnyddiwch y gofod hwn i ddweud wrthym am unrhyw beth arall y credwch mae 
angen i ni ei wybod.

  Os nad oes digon o le, defnyddiwch ddalen o bapur ar wahân. Sicrhewch eich bod yn rhoi 
eich enw llawn a’ch rhif Yswiriant Gwladol ar bob dalen o bapur rydych yn ei defnyddio.

Mwy o wybodaeth
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Y cyfrif rydych am ei ddefnyddio ar gyfer y taliad hwn:
• Gallwch ddefnyddio cyfrif yn eich enw chi, neu gyfrif ar y cyd.
• Gallwch ddefnyddio cyfrif rhywun arall os:

 - mae telerau ac amodau eu cyfrif yn caniatau hwn, a
 - maent yn cytuno i chi ddefnyddio eu cyfrif, a
 -  rydych yn siwr y byddant yn defnyddio eich arian yn y ffordd rydych yn 
dweud wrthynt i’w wneud.

•  Gallwch ddefnyddio cyfrif undeb credyd. Mae’n rhaid i chi ddweud wrthym 
fanylion yr undeb credyd. Gall eich undeb credyd eich helpu gyda hwn.

•  Os ydych yn benodai neu’n gynrychiolydd cyfreithiol yn gweithredu ar ran yr 
hawlydd, dylai’r cyfrif fod yn eich enw chi yn unig.

46  Enw deiliad y cyfrif
Dylai hyn fod yn union fel a ddangosir ar y llyfr siec neu gyfriflen.

47  Enw’r banc neu’r gymdeithas adeiladu

  

48  Cod didoli
Dywedwch wrthym y 6 rhif i gyd, er enghraifft: 12-34-45.  

— —

49  Rhif y cyfrif
Mae’r rhan fwyaf o gyfrifon 8 rhif o hyd. Os oes gan eich cyfrif llai na 10 rhif, llenwch y 
rhifau o’r chwith. 

50  Rhif rol neu gyfeirnod y gymdeithas adeiladu

 Os ydych yn defnyddio cyfrif cymdeithas adeiladu efallai y bydd angen i chi ddweud 
wrthym y rhif rôl neu gyfeirnod. Gall hwn gynnwys llythrennau a rhifau, a gall fod hyd at 
18 nod o hyd. Os nad ydych yn siŵr a oes gan y cyfrif rhif rôl neu gyfeirnod, gofynnwch i’r 
gymdeithas adeiladu.

  Efallai rydych yn cael budd-daliadau a hawliau eraill nad ydym yn talu i mewn i gyfrif. 

  Ticiwch y blwch hwn os ydych am i ni dalu eich budd-daliadau eraill i mewn i’r 
cyfrif uchod.

Y cyfrif rydych am ei ddefnyddio



10/21 15 SF100W

51    Ydych chi’n llenwi’r ffurflen hon ar ran 
rhywun arall? 

 Na Ewch i’r datganiad

 Ydw 
 Dywedwch wrthym pam eich bod yn 
llenwi a llofnodi’r ffurflen hon ar ran 
rhywun arall.

   Rwyf yn anfon llythyr wedi’i 
lofnodi gyda’r ffurflen hon. Mae’r 
llythyr yn dweud wrthych eu bod 
yn cytuno i mi gwneud y cais ar 
eu cyfer

  Fi yw eu penodai 

  Mae gennyf bŵer atwrnai
 Eich enw llawn

 

 Eich dyddiad geni 
 DD/MM/BBBB

  / /

 Eich cyfeiriad

 

 

 

 Cod post 

 Rhif ffôn y gallwn gysylltu â chi arno

 

  Nawr darllenwch y datganiad a’i 
llofnodi.

Gall eich cais gael ei oedi os nad oes gennym 
yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom, 
mae hwn yn cynnwys y datganiad gweithiwr 
iechyd proffesiynol sydd ar dudalen 16. 

Trwy gyflwyno’r cais hwn, rydych yn cytuno 
bod y wybodaeth a roddwyd gennych yn 
gyflawn a chywir; byddwch yn rhoi gwybod 
am newid yn eich amgylchiadau ar unwaith 
trwy ffonio 0800 169 0240. Os ydych yn rhoi 
gwybodaeth anghywir neu anghyflawn, neu os 
nad ydych yn rhoi gwybod am newidiadau ar 
unwaith, gallech:
• cael eich erlyn
• angen talu cosb ariannol
•  cael eich cais wedi’i leihau neu ei stopio
•  cael eu talu gormod a gorfod talu’r arian 

yn ôl.

Os ydym yn talu llai i chi nag y dylem, efallai y 
byddwn yn talu’r arian sy’n ddyledus gennym 
i chi.

Dyma fy nghais am Grant Mamolaeth 
Cychwyn Cadarn.

 Llofnod

 Dyddiad
 DD/MM/BBBB

 / /

I bobl sy’n llenwi a llofnodi’r ffurflen hon ar ran rhywun arall

Datganiad
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Gofynnwch i’ch gweithiwr iechyd proffesiynol i lenwi’r datganiad isod. Nhw yn 
unig dylai lenwi hwn. Gweler tudalen 3 o’r nodiadau sy’n dod gyda’r ffurflen hon. 
Mae’n dweud wrthych ystyr ‘gweithiwr iechyd proffesiynol’.

Llenwch y blychau priodol isod, 
cyfeiriad y meddygfa neu’r swyddfa, 
rhif ffôn cyswllt a PIN NMC.

 Rwy’n tystio bod
 Enw llawn y rhiant

 Rhif Yswiriant Gwladol (YG) y rhiant

  Wedi ymgynghori â mi mewn 
perthynas â

  (rhowch eiriau. Er enghraifft: un) plentyn 
neu blant disgwyliedig.

  Dyddiad geni disgwyliedig y 
plentyn neu blant, os nad yw eisoes 
wedi’i eni neu eu geni.

 DD/MM/BBBB

  / /

  Dyddiad geni’r plentyn neu blant, os 
yw wedi’i eni neu eu geni. 

 DD/MM/BBBB

  / /

  Wedi cael cyngor, fel yn briodol, ar 
agweddau:

  iechyd mamau ac iechyd a lles y 
plentyn (ymgynghoriad cyn cyfyngu)

  iechyd a lles y plentyn newydd 
(ymgynghoriad ar ôl cyfyngu) 

Dyddiad yr ymgynghoriad 
 DD/MM/BBBB

 / /

  Enw’r gweithiwr iechyd proffesiynol, 
yn llawn

 Llofnod y gweithiwr iechyd proffesiynol

 Dyddiad
 DD/MM/BBBB

 / /

  Stampiwch y blwch gyda’ch stamp 
dilysu gweithiwr iechyd proffesiynol.

 Os na allwch ddefnyddio stamp, 
dywedwch wrthym eich meddygfa 
iechyd proffesiynol neu gyfeiriad 
swyddfa, rhif ffôn cyswllt a gwybodaeth 
PIN NMC isod.

Datganiad y gweithiwr iechyd proffesiynol
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  Eich meddygfa iechyd proffesiynol neu 
gyfeiriad swyddfa

 

Cod post 

 Rhif ffôn y gallwn gysylltu â chi arno

 Eich PIN NMC

Efallai y bydd eich cais yn cael ei oedi os 
nad oes gennym yr holl wybodaeth sydd 
ei hangen arnom. Mae hyn yn cynnwys 
datganiad y gweithiwr iechyd proffesiynol.

Darllenwch y ffurflen hon eto a sicrhewch eich 
bod wedi ateb yr holl gwestiynau:
•  os ydych yn llenwi’r ffurflen hon gyda beiro 

a’ch bod wedi gwneud unrhyw newidiadau, 
gwnewch yn siŵr eich bod yn eu arwyddo a’u 
dyddio

•  gwnewch yn siŵr eich bod wedi llofnodi a 
dyddio’r ffurflen

•  gwnewch yn siŵr bod y datganiad gweithiwr 
iechyd proffesiynol wedi’i lenwi’n llawn 
gan eich bydwraig neu weithiwr iechyd 
proffesiynol arall

•  gwnewch yn siŵr eich bod yn anfon yr holl 
ddogfennau rydym wedi gofyn am

•  Anfonwch y rhai gwreiddiol gan na allwn 
dderbyn llungopïau. Ond peidiwch ag oedi 
anfon y ffurflen hon.

Mae’n rhaid i chi anfon y ffurflen gais hon 
atom 11 wythnos cyn yr wythnos y disgwylir 
eich babi. Ond cofiwch, mae’n rhaid i chi 
hawlio cyn bod y plentyn neu’r plant yn 
6 mis oed.

Anfonwch drwy’r post i:

Freepost DWP SSMG.

Cymerwch hi i’ch Canolfan Byd Gwaith 
agosaf. Gallwch ddod o hyd i’r cyfeiriad yn 
www.gov.uk/cysylltu-canolfan-byd-gwaith

Yn y Ganolfan Byd Gwaith rydym yn anelu 
at ddarparu safon uchel o wasanaeth i 
gwsmeriaid bob amser. Gellir gweld manylion 
safon y gwasanaeth y gallwch ei ddisgwyl 
gennym yn www.gov.uk/cymraeg

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Ganolfan 
Byd Gwaith.

Os ydych am gael mwy o wybodaeth:
• gallwch ffonio DWP ar 0800 169 0240
•  gallwch hefyd gael mwy o wybodaeth yn 

www.gov.uk/cymraeg

Beth i’w wneud nawr

Ble i anfon y ffurflen

Ein safonau gwasanaeth

Help a chyngor
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Pan fyddwn yn casglu gwybodaeth amdanoch, gallwn ei defnyddio at unrhyw 
un o’n dibenion.

Mae’r rhain yn cynnwys:
•  budd-daliadau a lwfansau nawdd cymdeithasol
• cynhaliaeth plant
• gwaith a hyfforddiant
• ymchwilio ac erlyn troseddau credydau treth
• polisi pensiynau preifat
• cynllunio ar gyfer ymddeoliad.

Efallai y cawn wybodaeth amdanoch gan bartïon eraill at unrhyw un o’n 
dibenion fel mae’r gyfraith yn caniatáu, i wirio’r wybodaeth rydych yn ei darparu 
a gwella ein gwasanaethau. Efallai y byddwn yn rhoi gwybodaeth amdanoch i 
sefydliadau eraill os yw’r gyfraith yn caniatáu, er enghraifft i ddiogelu yn erbyn 
trosedd.

I gael gwybod rhagor am ein dibenion, sut rydym yn defnyddio gwybodaeth 
bersonol at y dibenion hynny a’ch hawliau gwybodaeth, gan gynnwys sut i ofyn am 
gopi o’ch gwybodaeth, gweler www.gov.uk/dwp/siarter-gwybodaeth-bersonol

Sut mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn casglu ac yn 
defnyddio gwybodaeth




