
Taliad Costau Angladd i oedolyn

Mae gennym lawer o wahanol ffyrdd y gallwn gyfathrebu 
â chi.

Os hoffech braille, Iaith Arwyddion Prydain, e-bost, dolen glyw, 
cyfieithiadau, print bras, sain neu rywbeth arall, ffoniwch ni 
ar 0800 731 0453.
Os ydych yn byw yng Nghymru ac eisiau’r ffurflen hon yn Gymraeg, 
ffoniwch ni ar 0800 731 0453. 
Mae galwadau i rifau 0800 am ddim o ffonau symudol personol a 
llinellau daear.

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

Am y ffurflen hon
Beth sydd angen i chi ei wneud:
•  Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais am Daliad Costau Angladd i oedolyn os 

ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr. Ond cofiwch, y ffordd hawsaf o wneud 
cais yw trwy ffonio 0800 731 0453. Os ydych yn oedolyn sy’n byw yn yr Alban, 
efallai y gallwch wneud cais am Funeral Support Payment. Ewch i  
www.mygov.scot i gael mwy o wybodaeth.

•  Mae’r ffurflen hon a’r nodiadau ar gael yn Saesneg.
•  Cyn i chi lenwi’r ffurflen gais, a fyddech cystal â threulio ychydig funudau 

i ddarllen y nodiadau a ddaeth gyda’r ffurflen hon. Maen nhw’n cynnwys 
gwybodaeth bwysig ac yn helpu i egluro rhai o’r cwestiynau rydym yn eu gofyn i 
chi a pham rydyn ni’n eu gofyn.

•  Cwblhewch y ffurflen hon yn ofalus. Os llenwch y ffurflen hon gan ddefnyddio 
beiro, defnyddiwch inc du a BRIFLYTHRENNAU.

•  Atebwch yr holl gwestiynau mor llawn â phosibl, ac anfonwch yr holl 
ddogfennau rydym wedi gofyn amdanynt gan gynnwys bil angladd terfynol 
neu gontract. Bydd hyn yn ein helpu i benderfynu yn gyflym a allwch gael Taliad 
Costau Angladd ai peidio.

•  Os ydych yn cael anhawster i lenwi’r ffurflen hon, gofynnwch am help. Gallwch 
ofyn i berthynas, ffrind neu rywun mewn canolfan gynghori eich helpu ond 
mae’n rhaid i chi lofnodi’r ffurflen eich hun.

•  Mae’n rhaid i chi wneud cais am Daliad Costau Angladd o fewn 6 mis i ddyddiad 
yr  angladd. Os ydych yn aros am benderfyniad ar fudd-dal cymwys, mae’n 
rhaid i chi ddal i wneud cais o fewn y terfyn amser.
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Chi

01   Oes gennych bartner?
Mae partner yn golygu:
•  person rydych yn byw gyda hwy sy’n ŵr, 

gwraig neu bartner sifil i chi, neu
•  person rydych yn byw gyda hwy fel 

petaech yn gwpl priod.
Os mai’ch partner yw’r person sydd wedi 
marw peidiwch â chwblhau eu manylion 
yn yr adran partner isod ond dywedwch 
wrthym amdanynt yng nghwestiwn 18.

 Na Ewch i gwestiwn 2

 Oes 

Dywedwch wrthym amdanoch o 
gwestiwn 2 a’ch partner o gwestiwn 10.

02  Eich rhif Yswiriant Gwladol (YG)
Gallwch ddod o hyd i’r rhif ar gerdyn 
rhif Yswiriant Gwladol (YG), llythyrau am 
fudd-dal neu slipiau cyflog.

03   Os nad ydych yn gwybod eich rhif 
Yswiriant Gwladol, a ydych erioed wedi 
cael un neu erioed wedi defnyddio un?

 Na

 Ydw

04  Cyfenw neu enw teuluol

 

05  Eich holl enwau eraill, yn llawn

 

06   Eich dyddiad geni
DD/MM/BBBB

 / /

07   Rhif ffôn y gallwn gysylltu â chi arno,  
os oes gennych un
Efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi 
dros y ffôn i gael rhagor o wybodaeth 
neu i roi gwybod i chi pan fyddwn wedi 
gwneud penderfyniad ar eich cais. Noder 
y gall ein rhif ymddangos fel 0800, yn 
anhysbys neu’n cuddio.

08  E-bost, os oes un gennych

09  Eich cyfeiriad
Dywedwch wrthym eich cyfeiriad.

 

Cod post  
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Eich partner

10   Rhif Yswiriant Gwladol eich  
partner (YG)
Gallwch ddod o hyd i’r rhif Yswiriant 
Gwladol ar gerdyn rhif Yswiriant Gwladol, 
llythyrau am fudd-dal, neu slipiau cyflog.

11    Os nad ydych yn gwybod rhif Yswiriant 
Gwladol eich partner, a yw’ch partner 
erioed wedi cael un neu wedi defnyddio 
un ar unrhyw adeg?

 Na

 Ydy

12   Cyfenw neu enw teuluol eich partner

13   Enwau eraill eich partner, yn llawn

14   Dyddiad geni eich partner
DD/MM/BBBB

 / /

15   Rhif ffôn y gallwn gysylltu â’ch partner 
arno, os oes ganddynt un
Efallai y bydd angen i ni gysylltu 
â’ch partner dros y ffôn i gael mwy o 
wybodaeth neu i roi gwybod iddynt pan 
fyddwn wedi gwneud penderfyniad ar 
eich cais. Sylwch y gall ein rhif ddangos 
fel 0800, anhysbys neu wedi’i ddal yn ôl.

16   E-bost eich partner, os oes ganddynt un

17  Cyfeiriad eich partner
Dywedwch wrthym gyfeiriad eich 
partner.

 

Cod post  

Y person a fu farw

18  Eu cyfenw neu enw teuluol

19   Eu henwau eraill, yn llawn

20  Eu dyddiad geni
DD/MM/BBBB

 / /

21   Eu cyfeiriad

 

Cod post  

22  Eu rhif Yswiriant Gwladol (YG)
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23   Dyddiad y buont farw
DD/MM/BBBB

 / /

24  Dyddiad yr angladd, os yw’n hysbys
DD/MM/BBBB

 / /

25   A fydd yr angladd yn digwydd yn y 
Deyrnas Unedig (DU)? 
Y DU yw Cymru, Lloegr, yr Alban a 
Gogledd Iwerddon.  

 Na

 Bydd

26   Os nad yw’r angladd yn y DU, ym mha 
wlad y caiff ei gynnal?
Gweler y llyfryn nodiadau. Ni allwch 
gael help os nad yw’r angladd yn un o’r 
gwledydd a ddangosir.

27   A oedd prif gartref y person a fu farw 
yn y DU?

 Na 
Byddwn yn cysylltu â chi am hyn.

 Oedd
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Talu am yr angladd

28   A ydych chi neu’ch partner wedi cymryd 
cyfrifoldeb dros gostau’r angladd?  

 Na  
 Ni fyddwch yn gallu cael Taliad 
Costau Angladd.

 Ydym

29   A yw’r contract sydd wedi’i lofnodi 
neu’r bil terfynol ar gyfer yr angladd yn 
eich enw chi neu enw’ch partner?
Y contract yw’r cytundeb sydd wedi’i 
lofnodi rhyngoch a’r trefnydd angladdau.

 Na

 Ydy 
  Os ydych wedi ticio Na, dywedwch 

pam mai chi sy’n gyfrifol am 
dalu’r bil. 

  Er enghraifft, gallai rhywun fod wedi 
gwneud y trefniadau ar eich rhan 
oherwydd eich bod yn sâl.

30   A oes unrhyw un arall wedi gwneud 
cais am Daliad Costau Angladd i’r 
person hwn?

 Na

 Oes 
Dywedwch wrthym amdanynt.
Eu henw llawn

  Eu dyddiad geni 
DD/MM/BBBB

 / /

 Eu Rhif Yswiriant Gwladol

Eu cyfeiriad

 Cod post  

 Dywedwch wrthym pam eu bod wedi 
hawlio Taliad Costau Angladd ar 
gyfer y person hwn?

31   A dalwyd Taliad Cymorth Angladd gan 
Lywodraeth yr Alban i chi neu rywun 
arall ar gyfer yr angladd hwn?

 Na

 Do 
Dywedwch wrthym amdanynt.
Eu henw llawn

Eu dyddiad geni
DD/MM/BBBB

 / /

 Eu Rhif Yswiriant Gwladol

Eu cyfeiriad

 Cod post  
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Budd-daliadau

32   A ydych chi neu’ch partner yn cael 
unrhyw un o’r canlynol:  
• Credyd Cynhwysol
• Cymhorthdal Incwm
•  Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig 

ar incwm
•  Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn 

seiliedig ar incwm
• Credyd Pensiwn
•  Elfen anabledd neu anabledd difrifol 

Credyd Treth Gwaith
• Credyd Treth Plant
• Budd-dal Tai
• Cymorth ar gyfer Llog Morgais.

 Na

 Ydym 
 Dywedwch wrthym pa fudd-daliadau 
rydych yn eu cael.

 Os ydych chi neu’ch partner yn cael 
Budd-dal Tai, anfonwch y llythyr 
dyfarnu diweddaraf gan y cyngor 
atom sy’n dangos manylion eich 
cais am Fudd-dal Tai. Anfonwch ef 
gyda’r ffurflen hon.

33   A ydych chi neu’ch partner yn aros i 
glywed am gais ar gyfer unrhyw un o’r 
canlynol:
• Credyd Cynhwysol
• Cymhorthdal Incwm
•  Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar 

incwm
•  Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn 

seiliedig ar incwm
• Credyd Pensiwn
•  Elfen anabledd neu anabledd difrifol 

Credyd Treth Gwaith
• Credyd Treth Plant
• Budd-dal Tai
• Cymorth ar gyfer Llog Morgais.

 Na

 Ydym 
 Dywedwch wrthym pa fudd-daliadau 
yr ydych yn aros i glywed amdanynt.

 Os ydych chi neu’ch partner yn aros 
i glywed am gais am Fudd-dal Tai, 
peidiwch ag aros i glywed am y cais. 
Anfonwch y ffurflen hon i ni. 
 Cewch lythyr gan y cyngor i ddweud 
wrthych os ydych yn gallu cael 
Budd-dal Tai. Anfonwch y llythyr 
hwn i ni cyn gynted â phosibl.
Nawr ewch i gwestiwn 34. 

   Os nad ydych chi neu’ch 
partner yn cael, neu’n aros i 
glywed am gais am unrhyw 
un o’r budd-daliadau uchod, 
ni fyddwch yn gallu cael 
Taliad Costau Angladd.
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Cymryd cyfrifoldeb dros yr angladd

34   Ai’r person sydd wedi marw oedd eich 
partner a oedd yn byw gyda chi pan 
fuont farw, neu roeddech wedi bod yn 
byw gyda hwy yn union cyn i un neu’r 
ddau ohonoch symud i gartref gofal?
Mae partner yn golygu: 
•  person rydych yn byw gyda hwy sy’n ŵr, 

gwraig neu bartner sifil i chi, neu
•   person rydych yn byw gyda hwy fel 

petaech yn gwpl priod. 

 Na

 Ie Ewch i gwestiwn 133

35  Dywedwch wrthym eu perthynas â chi
Er enghraifft, roeddent eich mab, merch, 
chwaer, brawd, merch-yng-nghyfraith, 
tad-yng-nghyfraith, llystad, llysfab, 
llysferch-yng-nghyfraith, ffrind agos.

36   A oes gan y person a fu farw bartner 
sydd dal yn fyw?

 Na Ewch i gwestiwn 37

 Oes 
Dywedwch wrthym amdanynt.
Eu henw llawn

Eu cyfeiriad

 Cod post  

 Dywedwch wrthym pam nad yw’r 
person hwn yn hawlio’r Taliad Costau 
Angladd.

37   A oedd gan y person a fu farw unrhyw 
rieni neu blant sydd dal yn fyw?
Peidiwch â chynnwys chi eich hun neu 
unrhyw blant i’r person a fu farw os oes 
Budd-dal Plant yn dal i gael ei dalu ar eu 
cyfer.

 Na Ewch i gwestiwn 84

 Oedd

38   A oedd y perthynas rhwng y person a fu 
farw ac unrhyw rieni neu blant sydd dal 
yn fyw wedi’i chwalu?

 Na  
 Dywedwch wrthym am y rhieni neu 
blant sydd dal yn fyw ar gwestiynau 
40 i 83. Os oes angen rhagor o le 
arnoch, defnyddiwch ddalen o bapur 
ar wahân. Cofiwch roi’ch enw a’ch rhif 
Yswiriant Gwladol ar unrhyw ddalen o 
bapur ar wahân a ddefnyddiwch.

 Oedd 
 Dywedwch wrthym eu henwau llawn
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39   Dywedwch wrthym sut y chwalodd y 
berthynas teuluol, ac am ba mor hir.

Dywedwch wrthym am unrhyw rieni 
neu blant i’r person a fu farw sydd dal 
yn fyw. Mae’n bwysig eich bod yn rhoi 
gymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl.

Rhiant neu blentyn 1

40   Eu henw llawn

41  Eu cyfeiriad

 

Cod post  

42  Eu perthynas â’r person a fu farw

43   Eu dyddiad geni
DD/MM/BBBB

 / /

44   Eu rhif Yswiriant Gwladol, os ydych 
yn gwybod

45   A ydynt yn cael budd-dal cymwys? 
Gweler y llyfryn nodiadau.

 Na 
 Os nad ydynt yn cael budd-dal 
cymwys, a ydynt yn byw mewn 
sefydliad gofal preswyl ac mae eu 
costau yn cael eu cwrdd yn llawn 
neu’n rhannol gan yr awdurdod neu’r 
llywodraeth Leol?

  Ddim yn gwybod 
 Byddwn yn cysylltu â chi am hyn.

 Na

 Ydynt

 Ydynt 
 Dywedwch wrthym pa fudd-daliadau 
y maent yn eu cael. Os nad ydych 
yn gwybod, ysgrifennwch ‘Ddim yn 
gwybod’ yn y blwch.
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46   A wnaethant gadw mewn cysylltiad â’r 
person a fu farw?

 Na

 Do
 Pa mor aml gwnaethant gadw mewn 
cysylltiad?

 Sut gwnaethant gadw mewn 
cysylltiad? 
 Er enghraifft, drwy ymweliad, dros y 
ffôn neu lythyr.

47   A wnaethant roi cymorth domestig neu 
ofal i’r person a fu farw?

 Na

 Do

48   A wnaethant fynd ar deithiau 
cymdeithasol neu wyliau gyda’r person 
a fu farw?

 Na

 Do

49   A oedd y cysylltiad roedd ganddynt â’r 
person a fu farw yn gyfyngedig 
oherwydd gwaith neu gyfrifoldebau 
domestig?

 Na

 Oedd

50   Dywedwch wrthym unrhyw beth arall 
am eu perthynas â’r person a fu farw a 
all fod yn berthnasol

Rhiant neu blentyn 2
Os nad oedd gan y person a fu farw 
unrhyw rieni neu blant eraill sydd yn fyw 
ewch i gwestiwn 84.

51   Eu henw llawn

52  Eu cyfeiriad

 

Cod post  

53   Eu perthynas â’r person a fu farw

54   Eu dyddiad geni
DD/MM/BBBB

 / /

55    Eu rhif Yswiriant Gwladol, os ydych yn 
ei wybod
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56  A ydynt yn cael budd-dal cymwys? 
Gweler y llyfryn nodiadau.

 Ydynt
 Dywedwch wrthym pa fudd-daliadau 
y maent yn eu cael. Os nad ydych 
yn gwybod, ysgrifennwch ‘Ddim yn 
gwybod’ yn y blwch.

 Na
 Os nad ydynt yn cael budd-dal 
cymwys, a ydynt yn preswylio mewn 
sefydliad gofal ac mae’r awdurdod 
lleol neu lywodraeth leol yn talu eu 
treuliau yn gyfan gwbl neu’n rhannol?

         Ddim yn gwybod  
Byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn â hyn.

 Na

 Ydynt

57   A wnaethant gadw mewn cysylltiad â’r 
person a fu farw? 

 Na

 Do
 Pa mor aml wnaethant gadw mewn 
cysylltiad?

 Sut wnaethant gadw mewn cysylltiad? 
 Er enghraifft, trwy ymweliad, ffôn 
neu lythyr.

58   A wnaethant roi cymorth domestig neu 
ofal i’r person a fu farw?

 Na

 Do

59   A wnaethant fynd ar deithiau 
cymdeithasol neu wyliau gyda’r person 
a fu farw?

 Na

 Do

60   A oedd y cyswllt a gawsant â’r unigolyn 
sydd wedi marw yn gyfyngedig 
oherwydd gwaith neu gyfrifoldebau 
domestig?

 Na

 Oedd

61   Dywedwch unrhyw beth arall wrthym 
am eu perthynas â’r unigolyn a fu farw 
a allai fod yn berthnasol

Rhiant neu blentyn 3
Os nad oedd gan y person a fu farw 
unrhyw rieni neu blant eraill sydd wedi 
marw ewch i gwestiwn 84.

62   Enw henw llawn

63  Eu cyfeiriad

 

Cod post  

64   Eu perthynas â’r person sydd wedi 
marw

65   Eu dyddiad geni
DD/MM/BBBB

 / /
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66    Eu rhif Yswiriant Gwladol, os ydych yn 
ei wybod

67  A ydynt yn cael budd-dal cymwys? 
Gweler y llyfryn nodiadau.

 Ydynt
 Dywedwch wrthym pa fudd-daliadau 
y maent yn eu cael. Os nad ydych 
yn gwybod, ysgrifennwch ‘Ddim yn 
gwybod’ yn y blwch.

 Na 
 Os nad ydynt yn cael budd-dal 
cymwys, a ydynt yn preswylio mewn 
sefydliad gofal ac mae’r awdurdod 
lleol neu lywodraeth leol yn talu eu 
treuliau yn gyfan gwbl neu’n rhannol?

  Ddim yn gwybod.  
Byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn 
â hyn.

 Na

 Ydynt

68   A wnaethant gadw mewn cysylltiad â’r 
person sydd wedi marw? 

 Na

 Do
 Pa mor aml wnaethant gadw mewn 
cysylltiad?

 Sut wnaethant gadw mewn 
cysylltiad? 
 Er enghraifft, trwy ymweliad, ffôn 
neu lythyr.

69   A wnaethant roi cymorth domestig neu 
ofal i’r person sydd wedi marw?

 Na

 Do

70   A wnaethant fynd ar deithiau 
cymdeithasol neu wyliau gyda’r person 
a fu farw?

 Na

 Do

71   A oedd y cysylltiad roedd ganddynt â’r 
person a fu farw yn gyfyngedig 
oherwydd gwaith neu gyfrifoldebau 
domestig?

 Na

 Oedd

72   Dywedwch wrthym unrhyw beth arall 
am eich perthynas â’r person a fu farw 
a all fod yn berthnasol

Rhiant neu blentyn 4
Os nad oedd gan y person a fu farw 
unrhyw rieni neu blant eraill sydd wedi 
marw ewch i gwestiwn 84.

73   Eu henw llawn

74   Eu cyfeiriad

 

Cod post  
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75   Eu perthynas â’r person sydd wedi 
marw

76   Eich dyddiad geni
DD/MM/BBBB

 / /

77   Eu rhif Yswiriant Gwladol, os ydych yn 
ei wybod

78   A ydynt yn cael budd-dal cymwys? 
Gweler y llyfryn nodiadau.

 Na
 Os nad ydynt yn cael budd-dal 
cymwys, a ydynt yn preswylio mewn 
sefydliad gofal ac mae’r awdurdod 
lleol neu lywodraeth leol yn talu eu 
treuliau yn gyfan gwbl neu’n rhannol?

  Ddim yn gwybod
  Byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn 

â hyn

 Na

 Ydynt

 Ydynt
 Dywedwch wrthym pa fudd-daliadau 
y maent yn eu cael. Os nad ydych 
yn gwybod, ysgrifennwch ‘Ddim yn 
gwybod’ yn y blwch.

79   A wnaethant gadw mewn cysylltiad â’r 
person a fu farw? 

 Na

 Do
 Pa mor aml wnaethant gadw mewn 
cysylltiad?

 Sut wnaethant gadw mewn 
cysylltiad? 
 Er enghraifft, trwy ymweliad, ffôn 
neu lythyr

80   A wnaethant roi cymorth domestig neu 
ofal i’r person a fu farw?

 Na

 Do

81   A wnaethant fynd ar deithiau 
cymdeithasol neu wyliau gyda’r person 
a fu farw?

 Na

 Do

82   A oedd y cysylltiad roedd gyda nhw â’r 
person a fu farw yn gyfyngedig 
oherwydd gwaith neu gyfrifoldebau 
domestig?

 Na

 Oedd

83   Dywedwch wrthym unrhyw beth arall 
am eich perthynas â’r person a fu farw 
a all fod yn berthnasol
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84   A oedd gan y person a fu farw unrhyw 
berthynas agos sy’n dal i fyw?
Peidiwch â chynnwys eich hun hyd yn oed 
os ydych yn berthynas agos. Cynhwyswch 
eich partner os oes gennych un. 
Wrth berthynas agos arall rydym yn 
golygu:
•   tad-yng-nghyfraith, mam-yng-

nghyfraith neu lys-riant
•  mab-yng-nghyfraith, llys-fab, neu lys-

fab-yng-nghyfraith
•  merch-yng-nghyfraith, llysferch neu lys-

ferch
•   brawd neu frawd-yng-nghyfraith
• chwaer neu chwaer yng nghyfraith.

 Na Ewch i gwestiwn 133

 Oedd 
 Atebwch y cwestiynau canlynol.

Dywedwch wrthym am unrhyw 
berthnasau agos eraill i’r person a fu 
farw . Mae’n bwysig eich bod yn rhoi 
gymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl i ni.

Perthynas agos 1

85   Eu henw llawn

86   Eu cyfeiriad

 

Cod post  

87     Eu perthynas â’r person a fu farw

88   Eu dyddiad geni
DD/MM/BBBB

 / /

89   Eu rhif Yswiriant Gwladol, os ydych yn 
ei wybod

90   A ydynt yn cael budd-dal cymwys? 
Gweler y llyfryn nodiadau.

 Na

 Ydynt
 Dywedwch wrthym pa fudd-daliadau 
maent yn eu cael. Os nad ydych 
yn gwybod, ysgrifennwch Ddim yn 
gwybod yn y blwch

91   A wnaethant gadw mewn cysylltiad â’r 
person a fu farw?

 Na

 Do
 Pa mor aml gwnaethant gadw mewn 
cysylltiad?

 Sut gwnaethant gadw mewn 
cysylltiad? 
 Er enghraifft, drwy ymweliad, dros y 
ffôn neu lythyr.

92   A wnaethant roi cymorth domestig neu 
ofal i’r person a fu farw?

 Na

 Do

93   A wnaethant fynd ar deithiau 
cymdeithasol neu wyliau gyda’r person 
a fu farw?  

 Na

 Do
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94   A oedd y cysylltiad roedd ganddynt â’r 
person a fu farw yn gyfyngedig 
oherwydd gwaith neu gyfrifoldebau 
domestig?

 Na

 Oedd

95   Dywedwch wrthym unrhyw beth arall 
am eu perthynas â’r person a fu farw a 
all fod yn berthnasol

Perthynas agos 2
Os nad oedd gan y person a fu farw 
unrhyw berthnasau agos eraill ewch i 
gwestiwn 133.

96   Eu henw llawn

97   Eu cyfeiriad

 

Cod post  

98   Eu perthynas â’r person a fu farw

99   Eu dyddiad geni
DD/MM/BBBB

 / /

100   Eu rhif Yswiriant Gwladol, os ydych yn 
ei wybod

101   A ydynt yn cael budd-dal cymwys? 
Gweler y llyfryn nodiadau.

 Na

 Ydynt
 Dywedwch wrthym pa fudd-daliadau 
maent yn eu cael. Os nad ydych 
yn gwybod, ysgrifennwch ‘Ddim yn 
gwybod’ yn y blwch

102   A wnaethant gadw mewn cysylltiad â’r 
person a fu farw?

 Na

 Do
 Pa mor aml gwnaethant gadw mewn 
cysylltiad?

 Sut gwnaethant gadw mewn 
cysylltiad? 
 Er enghraifft, drwy ymweliad, dros y 
ffôn neu lythyr.

103   A wnaethant rhoi cymorth domestig 
neu ofal i’r person a fu farw?

 Na

 Do

104   A wnaethant fynd ar deithiau 
cymdeithasol neu wyliau gyda’r person 
a fu farw?  

 Na

 Do

105   A oedd y cysylltiad roedd ganddynt â’r 
person a fu farw yn gyfyngedig 
oherwydd gwaith neu gyfrifoldebau 
domestig?

 Na

 Oedd
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106   Dywedwch wrthym unrhyw beth arall 
am eu perthynas â’r person a fu farw a 
allai fod yn berthnasol

Perthynas agos 3
Os nad oedd gan y person a fu farw 
unrhyw berthnasau agos eraill sydd yn 
fyw ewch i gwestiwn 133.

107   Eu henw llawn

108   Eu cyfeiriad

 

Cod post  

109   Eu perthynas â’r person a fu farw

110   Eu dyddiad geni
DD/MM/BBBB

 / /

111    Eu rhif Yswiriant Gwladol, os ydych yn 
ei wybod

112  A ydynt yn cael budd-dal cymwys? 
Gweler y llyfryn nodiadau.

 Na

 Ydynt
 Dywedwch wrthym pa fudd-daliadau 
maent yn eu cael. Os nad ydych 
yn gwybod, ysgrifennwch ‘Ddim yn 
gwybod’ yn y blwch

113   A wnaethant gadw mewn cysylltiad â’r 
person a fu farw?

 Na

 Do
 Pa mor aml wnaethant gadw mewn 
cysylltiad?

 Sut gwnaethant gadw mewn 
cysylltiad? Er enghraifft, drwy 
ymweliad, dros y ffôn.

114   A wnaethant roi cymorth domestig neu 
ofal i’r person a fu farw?  

 Na

 Do

115   A wnaethant fynd ar deithiau 
cymdeithasol neu wyliau gyda’r person 
a fu farw?  

 Na

 Do

116   A oedd y cysylltiad roedd ganddynt â’r 
person a fu farw yn gyfyngedig 
oherwydd gwaith neu gyfrifoldebau 
domestig?

 Na

 Oedd
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117   Dywedwch wrthym unrhyw beth arall 
am eu perthynas â’r person a fu farw a 
all fod yn berthnasol

Perthynas agos 4
Os nad oedd gan y person a fu farw 
unrhyw berthnasau agos eraill sydd yn 
fyw, ewch i gwestiwn 133.

118   Eu henw llawn

119   Eu cyfeiriad

 

Cod post  

120   Eu perthynas â’r person a fu farw

121  Eu dyddiad geni
DD/MM/BBBB

 / /

122   Eu rhif Yswiriant Gwladol, os ydych yn 
ei wybod

123    A ydynt yn cael budd-dal cymwys? 
Gweler y llyfryn nodiadau

 Na

 Ydynt
 Dywedwch wrthym pa fudd-daliadau 
maent yn eu cael. Os nad ydych 
yn gwybod, ysgrifennwch ‘Ddim yn 
gwybod’ yn y blwch

124   A wnaethant gadw mewn cysylltiad â’r 
person a fu farw?

 Na

 Do
 Pa mor aml gwnaethant gadw mewn 
cysylltiad?

 Sut gwnaethant gadw mewn 
cysylltiad? 
 Er enghraifft, drwy ymweliad, dros y 
ffôn neu lythyr.

125   A wnaethant roi cymorth domestig neu 
ofal i’r person a fu farw?

 Na

 Do

126   A wnaethant fynd ar deithiau 
cymdeithasol neu wyliau gyda’r person 
a fu farw?  

 Na

 Do

127   A oedd y cysylltiad roedd ganddynt â’r 
person a fu farw yn gyfyngedig 
oherwydd gwaith neu gyfrifoldebau 
domestig?

 Na

 Oedd
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128   Dywedwch wrthym unrhyw beth arall 
am eu perthynas â’r person a fu farw a 
all fod yn berthnasol

Dywedwch wrthym pam rydych chi 
neu’ch partner, yn hytrach nag unrhyw 
un arall, yn cymryd cyfrifoldeb am 
gostau’r angladd.
Mae angen i ni benderfynu a yw hyn yn 
rhesymol. I wneud hyn mae angen i ni 
edrych ar y math o berthynas a gawsoch 
neu’ch partner â’r person a fu farw.

129   A wnaethoch chi neu’ch partner gadw 
mewn cysylltiad â’r person a fu farw?

 Na

 Do
Pa mor aml wnaethoch gadw mewn 
cysylltiad?

Sut wnaethoch gadw mewn cysylltiad? 
Er enghraifft, trwy ymweliad, dros y ffôn 
neu lythyr.

130   A wnaethoch chi neu’ch partner rhoi 
cymorth domestig neu ofal i’r person a 
fu farw?

 Na

 Do

131   A wnaethoch chi neu’ch partner fynd ar 
wibdeithiau cymdeithasol neu wyliau 
gyda’r person a fu farw?

 Na

 Do

132   A oedd y cysylltiad roedd gennych chi 
neu’ch partner â’r person a fu farw yn 
gyfyngedig oherwydd gwaith neu 
gyfrifoldebau domestig?

 Na

 Oedd

133   Dywedwch wrthym unrhyw beth arall 
am eich perthynas â’r person a fu farw 
a all fod yn berthnasol

Os oes gennych ragor o wybodaeth gall 
fod yn berthnasol, dywedwch wrthym 
yng nghwestiwn 158 Gwybodaeth arall.
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Yr angladd
Er na fyddwn yn gallu penderfynu a allwch gael Taliad Costau Angladd nes i 
ni cael contract llofnodedig y bil terfynol ar gyfer yr angladd, dylech wneud 
eich cais ar unwaith.

Cofiwch ddweud wrth y trefnydd angladdau, os oes gennych un, eich bod 
yn gwneud cais am Daliad Costau Angladd ac y byddwn yn cysylltu â nhw 
ynglŷn â thaliad i’w cyfrif banc.

134   A ydych wedi defnyddio trefnydd 
angladdau i drefnu’r angladd?

 Na Ewch i gwestiwn 136 
   Anfonwch unrhyw anfonebau 

neu dderbynebau sydd 
gennych o drefnu’r angladd.

 Ydym 
Dywedwch wrthym eu manylion.
Enw’r trefnydd angladdau

Eu cyfeiriad

 Cod post  

 Rhif ffôn y gallwn gysylltu â nhw 
arno, os ydych yn ei wybod 

135   A gawn gysylltu â’r trefnydd angladdau 
i gael mwy o wybodaeth?

 Na

 Cewch

136    A oes gennych unrhyw filiau eraill am 
bethau nad ydynt wedi’u cynnwys yn 
amcangyfrif neu fil yr angladd?
Er enghraifft, blodau neu dorch.

 Na

 Oes
 Dywedwch wrthym beth y maent ar 
ei cyfer.

Faint wnaethoch ei dalu?
 Anfonwch eich derbynebau gyda’r 
ffurflen hon, os oes gennych rai.

137   A oes gennych unrhyw gostau teithio i 
drefnu neu i fynychu’r angladd?
Efallai y gallwn dalu am y naill neu’r llall:  
•  un siwrnai yn ôl i drefnu’r angladd, neu
• un siwrnai yn ôl i fynd i’r angladd.

 Na

 Oes
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Pam ydych yn gwneud cais am gostau 
teithio? Ticiwch un blwch.

 I drefnu’r angladd

 I fynd i’r angladd

Sut wnaethoch deithio?
Er enghraifft, mewn car, bws neu drên.

Faint oedd rhaid i chi ei dalu?

Anfonwch eich tocynnau neu 
dderbynebau gyda’r ffurflen hon, os oes 
gennych rai.

138   A oedd angen tystysgrifau marwolaeth 
ychwanegol neu ddogfennau eraill 
arnoch i ryddhau yswiriant neu arian 
arall yr unigolyn a fu farw?
Er enghraifft, tystysgrif marwolaeth lawn.

 Na

 Oedd
 A oedd hyn i ryddhau polisi yswiriant 
neu arian arall yr unigolyn a fu farw?

 Na

 Oedd

    Mae’n rhaid i chi gofio anfon yr 
holl ddogfennau rydym yn gofyn 
amdanynt. Os na wnewch hynny, 
efallai y bydd eich cais yn cael ei oedi.

Yr ystad
Mae angen i ni wybod am arian, cynilion ac 
eiddo’r person a fu farw. Weithiau gelwir y 
rhain yn asedau.
Mae angen i ni hefyd wybod pwy sy’n datrys 
materion ariannol, asedau a biliau’r sawl a 
fu farw.
Bydd angen i ni wybod hefyd a ydych wedi 
gwneud cais am grant profiant, llythyrau 
gweinyddu neu, yn yr Alban, cadarnhad.
Dyma pryd mae angen i chi wneud cais i 
swyddfa’r llys i gael dogfen sy’n rhoi caniatâd 

i chi gasglu unrhyw asedau, talu unrhyw 
ddyledion ac i ddosbarthu unrhyw asedau sy’n 
weddill.
Rydych yn gwneud cais am brofiant neu, yn 
yr Alban, cadarnhad fel enwebiad-ysgutor, os 
yw’r person a fu farw wedi gadael ewyllys.
Rydych yn gwneud cais am lythyrau gweinyddu 
neu, yn yr Alban, cadarnhad fel ‘executor-
dative’, os na adawodd yr unigolyn a fu farw 
ewyllys.

139   A wnaethoch eisoes wneud cais am 
grant cynrychiolaeth, llythyrau o   
weinyddiaeth neu gadarnhad, neu a 
ydych wedi rhoi cyfarwyddyd i 
gyfreithiwr wneud cais ar eich rhan?

 Na

 Do
Pwy sydd wedi gwneud cais?

 Chi

 Eich cyfreithiwr
Dywedwch wrthym amdanynt.

Eu henw

Eu cyfeiriad

 

Cod post  

Rhif ffôn y gallwn gysylltu â hwy arno, os 
ydych yn ei wybod 
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      Dylech ddweud wrth eich 
cyfreithiwr am eich cais am Daliad 
Costau Angladd. Byddwn yn cysylltu 
â hwy ynglŷn ag unrhyw daliad 
angladd a dalwn i chi.

140   Os nad ydych wedi gwneud cais am 
grant profiant, llythyrau gweinyddu 
neu gadarnhad, a ydych yn bwriadu 
gwneud cais, neu roi cyfarwyddyd i 
gyfreithiwr i wneud cais ar eich rhan?

 Na

 Ydw

141   Oes rhywun arall yn gofalu am faterion 
ariannol y person a fu farw?

 Na

 Oes
Dywedwch wrthym amdanynt.
Eu hewn llawn

Eu cyfeiriad

Cod post  

Eu rhif ffôn, os ydych yn ei wybod

  Dylech ddweud wrthynt am eich 
cais am Daliad Costau Angladd. 
Byddwn yn cysylltu â hwy ynglŷn 
ag unrhyw daliad angladd a dalwn 
i chi.

Yr arian sydd ar gael neu sy’n ddyledus i dalu am yr angladd
Os oes unrhyw arian ar gael i helpu i dalu am 
yr angladd, byddwn yn cymryd hyn i ystyriaeth 
pan fyddwn yn gweithio allan faint o Daliad 
Angladd y gallwn ei dalu i chi. Peidiwch â 
chynnwys dim o’ch cynilion personol.

Mae’n rhaid bod unrhyw asedau sydd gan y 
person a fu farw yn cael eu defnyddio i dalu’r 
bil angladd cyn talu unrhyw filiau eraill. 

Ni fyddwn yn cymryd i ystyriaeth unrhyw ôl-
ddyledion budd-dal neu unrhyw gyfandaliad 
o Daliad Profedigaeth. Hefyd ni fyddwn yn 
ystyried unrhyw daliadau gan elusennau, 
ffrindiau neu berthnasau tuag at gost yr 
angladd. Mae hwn er mwyn cydnabod gall 
cyfanswm y gost am angladd fod yn fwy na 
gwerth y Taliad Costau Angladd. 

Mae hyn i gydnabod y gall cyfanswm cost 
angladd fod yn fwy na gwerth y Taliad Costau 
Angladd.

Cofiwch, gall arian sy’n eiddo i’r person a fu 
farw weithiau cael ei ryddhau i dalu am yr 
angladd, os gwnewch gais amdano. 

Gall hyn fod yn berthnasol hyd yn oed 
cyn rhoddir y grant profiant neu lythyrau 
gweinyddu neu gadarnhad yn yr Alban.
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142   A oes unrhyw arian ar gael neu’n 
ddyledus i chi neu aelod o’ch teulu i 
dalu am yr angladd?
Mae eich teulu yn golygu partner neu 
unrhyw blant neu bobl ifanc sy’n gymwys 
sy’n byw yn eich cartref a chithau’n 
gyfrifol amdanynt. 
Mae plentyn yn golygu person o dan 16 
oed rydych yn cael Budd-dal Plant ar eu 
cyfer.
Mae person ifanc sy’n gymwys yn golygu 
person 16, 17, 18 neu 19 oed rydych yn 
cael Budd-dal Plant ar eu cyferr.

 Na Ewch i gwestiwn 152

 Oes 
Atebwch yr holl gwestiynau canlynol.

143   A oes unrhyw arian parod yn eiddo i’r 
person a fu farw?

 Ddim yn gwybod
Byddwn yn cysylltu â chi am hwn.

 Na

 Oes
Dywedwch wrthym faint.

144   A oes unrhyw arian mewn cyfrifon ar 
ddyddiad y farwolaeth?
Er enghraifft, mewn banc, cymdeithas 
adeiladu, undeb credyd neu gyfrif cerdyn 
swyddfa bost. Anfonwch ddatganiadau 
terfynol atom o gyfrifon yr unigolyn a fu 
farw.

  Anfonwch ddatganiadau terfynol 
atom o gyfrifon yr unigolyn a fu 
 Byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn 
â hyn.

 Na

 Oes
Dywedwch wrthym faint.

A oedd unrhyw rai o’r cynilion mewn 
cyfrif ar y cyd?

 Na

 Oedd
Dywedwch wrthym faint.

Anfonwch y cyfriflen banc olaf atom.

A yw’r cynilion wedi’u trosglwyddo i’r 
cyd-ddeiliad cyfrif arall?

 Na

 Do
Faint gafodd ei drosglwyddo?

145  A oes unrhyw arian mewn ISA?

  Ddim yn gwybod
 Byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn 
â hyn.

 Na

 Oes
Dywedwch wrthym faint.

146   A oes unrhyw arian o bolisïau   
yswiriant?

 Ddim yn gwybod
 Byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn 
â hyn.

 Na

 Oes
Dywedwch wrthym faint.
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147   A oes unrhyw arian o gynllun pensiwn 
galwedigaethol?

 Ddim yn gwybod
 Byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn 
â hyn.

 Na

 Oes
Dywedwch wrthym faint.

148  A oes unrhyw arian gan glwb claddu?

 Ddim yn gwybod
 Byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn 
â hyn.

 Na

 Oes
Dywedwch wrthym faint.

149   A oes unrhyw arian o gynllun angladd 
rhagdaledig?

 Ddim yn gwybod
 Byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn 
â hyn.

 Na

 Oes
Dywedwch wrthym faint.

A dalwyd am y cynllun angladd ac a yw’n 
talu rhywfaint neu’r cyfan o’r costau 
angladd?

 Na

 Do
Anfonwch gopi o’r cynllun gwreiddiol 
atom ac unrhyw ddogfennau a gawsoch 
gan ddarparwr y cynllun angladd yn 
dangos yr eitemau a’r gwasanaethau y 
mae’r cynllun yn eu darparu ar gyfer yr 
angladd hwn. 

A gawn gysylltu â darparwr y cynllun os 
oes angen mwy o wybodaeth arnom?

 Na

 Cewch

150   A oes unrhyw arian arall ar gael i dalu 
am yr angladd?
Peidiwch â chynnwys unrhyw un o’ch 
cynilion personol.

 Ddim yn gwybod
 Byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn 
â hyn.

 Na

 Oes
Dywedwch wrthym faint.

O ble ddaeth yr arian hwn?

151   A oes unrhyw un wedi gwneud cais am 
Grant Angladd Pensiwn Rhyfel i’r 
person a fu farw?

 Ddim yn gwybod 
 Byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn 
â hyn.

 Na

 Oes
  Os bu taliad, dywedwch 
wrthym faint.

 Mae’n rhaid i chi gofio anfon yr 
holl ddogfennau rydym yn gofyn 
amdanynt. Os na wnewch hynny, 
efallai y bydd eich cais yn cael ei 
oedi.
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Gwneud taliad
Fel rheol, rydym yn talu’r trefnydd angladdau. Ond os ydych eisoes wedi 
talu holl fil y trefnydd angladdau, neu os nad ydych wedi defnyddio 
trefnydd angladdau, byddwn yn talu i chi.

152   A ydych eisoes wedi talu’r bil angladd?

 Na Ewch i Gwestiwn 158

 Ydw  A wnaethoch dalu’r bil angladd 
llawn? 

    Na

    Do

   A wnaethoch dalu rhan o’r bil 
angladd? 

    Na

    Do

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

 / /

Faint a dalwyd?

 Os gwnaethoch dalu’r bil angladd yn 
rhannol, pwy arall dalodd ran o’r bil?

Sut cafodd y bil ei dalu?

Sut rydym yn eich talu chi
Fel rheol, rydym yn talu’ch arian yn 
uniongyrchol i gyfrif

Bydd llawer o fanciau a chymdeithasau 
adeiladu yn gadael i chi gasglu’ch arian yn y 
swyddfa bost. Byddwn yn dweud wrthych pryd 
y bydd eich taliad yn cael ei wneud a faint fydd 
hynny.

Darganfod faint rydym wedi’i dalu i’ch cyfrif 

Gallwch wirio’ch taliadau ar ddatganiadau 
cyfrif. Efallai y bydd y datganiadau yn dangos 
eich rhif Yswiriant Gwladol wrth ymyl unrhyw 
daliadau a wnaethom. Os credwch fod eich 
taliad yn anghywir, dywedwch wrth y swyddfa 
sy’n eich talu ar unwaith.

Beth i’w wneud nawr 

•  Dywedwch wrthym am y cyfrif rydych am 
ei ddefnyddio ar y dudalen nesaf. Trwy roi 
manylion eich cyfrif i ni:
 -  cytuno y byddwn yn eich talu i mewn i 
gyfrif, a 
 -  deall yr hyn rydym wedi’i ddweud wrthych 
uchod.

•   Os ydych yn mynd i agor cyfrif, dywedwch 
wrthym fanylion eich cyfrif cyn gynted ag y 
byddwch yn eu cael.

•  Os nad oes gennych gyfrif, ac nad ydych yn 
bwriadu agor un, ticiwch y blwch a byddwn 
yn cysylltu â chi.

 
Llenwch weddill y ffurflen hon. Nid 
oes rhaid i chi aros nes eich bod 
wedi agor cyfrif neu gysylltu â ni.



10/22 24 SF200W Adult

Y cyfrif rydych am ei ddefnyddio 
Rhowch fanylion eich cyfrif isod. 

Mae’n bwysig iawn eich bod chi’n llenwi’r 
holl flychau yn gywir, gan gynnwys cyfeirnod 
y gymdeithas adeiladu, os oes gennych un. 
Os dywedwch y manylion cyfrif anghywir 
wrthym efallai caiff eich taliad yn cael ei 
ohirio neu efallai y byddwch yn colli arian.

Gallwch ddod o hyd i fanylion y cyfrif ar eich 
llyfr siec neu’ch datganiadau banc. Os nad 
ydych yn gwybod manylion y cyfrif, gofynnwch 
i’r banc neu’r gymdeithas adeiladu.

•  Gallwch ddefnyddio cyfrif yn eich enw chi, 
neu gyfrif ar y cyd

• Gallwch ddefnyddio cyfrif rhywun arall os:
 -  yw telerau ac amodau eu cyfrif yn caniatáu 
hyn, ac 
 -  ydynt yn eich caniatáu i ddefnyddio eu 
cyfrif, a
 -  ydych yn siwr y byddant yn defnyddio’r 
arian yn y ffordd rydych yn ei ddweud 
wrthynt

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

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

153   Enw deiliad y cyfrif 
Ysgrifennwch enw deiliad y cyfrif yn union fel y mae i’w weld ar y llyfr siec neu gyfriflen.

154   Enw llawn y banc neu’r gymdeithas adeiladu  

 

155   Cod didoli
Rhowch bob un o’r chwe rhif, er enghraifft 12-23-56.

— —

156  Rhif y cyfrif  
Mae’r mwyafrif o rifau cyfrif yn 8 rhif o hyd. Os oes gan eich cyfrif lai na 10 rhif, llenwch y 
rhifau i mewn o’r chwith.

157   Rhif rôl neu gyfeirnod cymdeithas adeiladu 
Os ydych yn defnyddio cyfrif cymdeithas adeiladu efallai y bydd yn rhaid i chi ddweud 
wrthym y rhif rôl neu gyfeirnod. Gall gynnwys llythrennau a rhifau a gall fod hyd at 18 
llythyren neu rif o hyd. Os ydych yn ansicr p’un a oes gan y cyfrif rif rôl neu gyfeirnod, 
gofynnwch i’r gymdeithas adeiladu.
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Gwybodaeth arall  

158   Defnyddiwch y gofod hwn i ddweud wrthym unrhyw beth arall y teimlwch y gallai fod 
angen i ni ei wybod.
Os nad oes digon o le, defnyddiwch ddalen o bapur ar wahân. Gwnewch yn siwr eich bod 
yn rhoi eich enw llawn a’ch rhif Yswiriant Gwladol ar bob tudalen ar wahân rydych yn ei 
ddefnyddio.
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Ar gyfer pobl sy’n llenwi’r ffurflen hon a’i llofnodi ar ran rhywun arall 

159   Dywedwch wrthym pam rydych yn 
llenwi’r ffurflen hon a’i llofnodi ar ran 
rhywun arall

   Rwy’n anfon llythyr y mae’r hawlydd 
wedi’i lofnodi gyda’r ffurflen hon. 
Mae’r llythyr yn dweud wrthych eu 
bod yn cytuno i mi wneud y cais ar 
eu rhan.

 Fi yw ei penodai

 Mae gennyf atwrneiaeth
Eich enw llawn

Eich dyddiad geni 
DD/MM/BBBB

 / /

Eich cyfeiriad

 

Cod post  

Rhif ffôn y gallwn gysylltu â chi arno, os 
oes gennych un. 

Nawr llofnodwch y datganiad isod.

Rwy’n cytuno bod y wybodaeth a roddais 
yn gyflawn ac yn gywir. Os byddaf yn rhoi 
gwybodaeth anghywir neu anghyflawn, neu 
os nad wyf yn rhoi gwybod am newidiadau ar 
unwaith, gallaf:
• cael fy erlyn
• angen talu cosb ariannol
•  cael fy nhalu gormod o Daliad Costau 

Angladd a bydd yn rhaid i mi dalu’r arian nad 
wyf yn gymwys i’w gael yn ôl.

Os ydych yn talu llai nag y dylech i mi, efallai y 
byddwch yn talu’r arian sy’n ddyledus i mi.

Rwyf yn deall, os wyf wedi rhoi darparu 
contract sydd wedi’i lofnodi neu fil angladd, 
mae’n rhaid i mi roi gwybod i’r adran ar 
unwaith os bydd unrhyw newidiadau 
diweddarach yn cael eu gwneud i’r contract 
hwn. Y contract yw’r cytundeb sydd wedi’i 
lofnodi rhyngoch a’r trefnydd angladdau.

Llofnod 

Dyddiad 
DD/MM/BBBB

 / /

Datganiad

Os ydych yn llenwi’r ffurflen hon i chi’ch hun, peidiwch â llenwi cwestiwn 159 
ac ewch i’r datganiad ar dudalen 26.
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Beth i’w wneud nawr Sut mae DWP yn casglu ac yn 
defnyddio gwybodaeth Gwnewch yn siwr eich bod wedi gwneud 

popeth mae’n rhaid i chi, a’ch bod yn anfon 
yr holl ddogfennau rydym wedi gofyn 
amdanynt. Defnyddiwch y rhestr wirio isod.

•  A ydych wedi ateb yr holl gwestiynau sy’n 
berthnasol i chi?

•  A ydych wedi llofnodi’r ffurflen hon a’i 
dyddio?

•  Os yw bil y trefnydd angladdau gennych, a 
ydych wedi ei anfon atom?

Ni allwn dderbyn amcangyfrif o’r bil. Os nad 
yw’r bil terfynol gennych eto, anfonwch ef 
atom cyn gynted ag y gallwch. Sicrhewch fod 
y bil terfynol yn cynnwys eich enw, cyfeiriad 
a rif Yswiriant Gwladol.

•  Os yw’r bil eisoes wedi ei dalu, a ydych wedi 
dweud wrthym am yr arian a ddefnyddiwyd 
gennych i dalu’r bil yng nghwestiwn 142 o’r 
ffurflen hon?

•  A ydych wedi anfon unrhyw filiau neu 
dderbynebau eraill all fod gennych mewn 
cysylltiad â’r cais hwn? Er enghraifft, am 
bethau fel blodau.

•  Os oedd gan y person a fu farw gynllun talu 
am angladd ymlaen llaw, a ydych wedi anfon 
y dogfennau rydym wedi gofyn amdanynt 
yng nghwestiwn 149 o’r ffurflen hon?

•  Os ydych wedi gorfod talu am unrhyw 
ddogfennau i ryddhau arian y person a 
fu farw, a ydych wedi anfon y bil neu’r 
dderbynneb atom? 

Beth i’w wneud â’r ffurflen hon ac 
unrhyw ddogfennau rydym wedi gofyn 
amdanynt
Anfonwch y ffurflen drwy’r post i:
Freepost DWP Funeral Payments

Ewch â’r ffurflen i’ch: 
Swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol.

Pan fyddwn yn casglu gwybodaeth amdanoch, 
gallwn ei defnyddio ar gyfer 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 a
• cynllunio ymddeol

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

I gael gwybod mwy 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, 
chwiliwch am y Siarter Gwybodaeth Bersonol 
DWP ar  
www.gov.uk/dwp/siarter-gwybodaeth-bersonol
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