
Chi

01   Cyfenw neu enw teuluol

02   Pob enw arall yn llawn

03   Teitl
Mr, Mrs, Miss, Ms, neu arall.

04   Rhif Yswiriant Gwladol (NI)

05   Dyddiad geni
DD/MM/BBBB

06  Cyfeiriad lle rydych yn byw nawr

 

Cod post 

07  Rhif ffôn
Cofiwch gynnwys y cod deialu.
Efallai bydd rhaid i ni gysylltu â chi dros y 
ffôn i ofyn am fwy o wybodaeth gennych. 
Nodwch efallai bydd y rhif yn ymddangos 
fel 0800, anhysbys, neu’n rhif wedi 
ei atal.

08  Rhif ffôn symudol
Os oes gennych un.

Benthyciadau Trefnu o’r 
Gronfa Gymdeithasol

Mae gennym lawer o ffyrdd y gallwn gyfathrebu â chi
Os hoffech i ni gyfathrebu â chi trwy Braille, Iaith Arwyddion Prydain, 
dolen glyw, cyfieithiadau, print bras, sain neu rywbeth arall, ffoniwch ni 
ar 0 8 0 0 3 2 8 1 7 4 4 neu ffôn testun 0 8 0 0 1 6 9 0 3 1 4 a dywedwch wrthym 
pa un sydd ei angen arnoch.
Mae galwadau i rifau 0800 am ddim o ffonau symudol 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 ‘Equality’ 
ar www.g o v.u k

Gallwch hefyd wneud cais am Fenthyciad Trefnu ar-lein ac mae’n gyflymach. Am fwy o 
wybodaeth am fenthyciadau trefnu, ewch i www.gov.uk/benthyciadau-trefnu/gwneud-cais
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Eich partner

11   Cyfenw neu enw teuluol

12   Pob enw arall yn llawn

13   Teitl
Mr, Mrs, Miss, Ms, neu arall.

14   Rhis Yswiriant Gwladol (NI)

15   Dyddiad geni
DD/MM/BBBB

16   Cyfeiriad lle mae eich partner yn 
byw nawr

 

Cod post 

17   Rhif ffôn
Cofiwch gynnwys y cod deialu.
Efallai bydd rhaid i ni gysylltu â chi dros y 
ffôn i ofyn am fwy o wybodaeth gennych. 
Nodwch efallai bydd y rhif yn ymddangos 
fel 0800, anhysbys, neu’n rhif wedi 
ei atal.

18  Rhif ffôn symudol
Os oes gan eich partner un.

19   Cyfeiriad ebost
Os oes gan eich partner un.

20   A yw eich partner yn cymryd rhan 
mewn anghydfod masnach?
Mae anghydfod masnach yn golygu 
streic, cerdded allan, cloi allan, neu 
unrhyw anghydfod arall am waith. Ni 
fyddwch yn gymwys am fenthyciad 
trefnu os ydych chi neu’ch partner yn 
cymryd rhan mewn anghydfod masnach.

 Nac ydy

 Ydy

09   Cyfeiriad ebost
Os oes gennych un.

10   A ydych yn cymryd rhan mewn 
anghydfod masnach?
Mae anghydfod masnach yn golygu 
streic, cerdded allan, cloi allan, neu 
unrhyw anghydfod arall am waith. Ni 
fyddwch yn gymwys am fenthyciad 
trefnu os ydych chi neu’ch partner yn 
cymryd rhan mewn anghydfod masnach.

 Nac ydw

 Ydw
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Eich plant neu bobl ifanc sy’n gymwys

21   Faint o blant neu bobl ifanc sy’n 
gymwys sydd yn eich cartref?

22   A ydych yn cael Credyd Treth Plant ar 
gyfer eich plant neu bobl ifanc sy’n 
gymwys?

 Nac ydw Ewch i gwestiwn 23

 Ydw
  Faint o Gredyd Treth Plant ydych yn ei 

gael bob wythnos?

£ 

23   A ydych yn cael Budd-dal Plant ar gyfer 
eich plant neu bobl ifanc sy’n gymwys?

  Nac ydw Ewch i’r rhan nesaf 
Beth sydd ei angen arnoch

 Ydw
  Faint o Fudd-dal Plant ydych yn ei gael 

bob wythnos?

£ 

Beth sydd ei angen arnoch

Gellir rhoi Benthyciadau Trefnu dim 
ond ar gyfer y mathau o eitemau neu 
wasanaethau a restrir yn yr adran hon.

Rhowch y cyfanswm sydd ei angen 
arnoch ym mlwch Cyfanswm a ofynnir 
amdano.

Mae gwybodaeth am gyfraddau uchaf 
Benthyciadau Trefnu yn y nodiadau.

24   Cyfanswm a ofynnir amdano

£ 

25   Pa eitemau rydych yn gofyn amdanynt?
Ticiwch y blwch (neu flychau) sy’n 
berthnasol i chi.

 Celfi neu offer cartref

 Dillad ac esgidiau

  Rhent ymlaen llaw neu gostau 
symud i gael llety newydd

  Gwelliannau, cynnal a chadw, a 
diogelwch y cartref

 Treuliau teithio o fewn y DU

  Costau sy’n gysylltiedig â chwilio am 
neu ddychwelyd i’r gwaith

 Costau mamolaeth

 Costau angladd

  Ad-dalu hur-bwrcas a dyledion 
eraill - am unrhyw eitemau 
neu gostau sy’n gysylltiedig â’r 
catergorïau uchod.

Mae gwybodaeth ar beth rydym yn golygu gan blant neu bobl ifanc sy’n 
gymwys yn y nodiadau.
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Budd-daliadau a hawliadau

26   A ydych chi neu’ch partner yn cael 
Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio 
Gwaith yn seiliedig ar incwm, Lwfans 
Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar 
incwm, Credyd Pensiwn, neu daliad 
oherwydd un o’r budd-daliadau neu 
hawliadau hyn ar hyn o bryd?
Ni fyddwch yn gymwys am fenthyciad 
trefnu os nad ydych chi neu’ch partner yn 
cael un o’r budd-daliadau cymwys neu 
daliad oherwydd un o’r budd-daliadau 
neu hawliadau hyn.

 Nac ydym Ewch i gwestiwn 36

 Ydym

Dywedwch wrthym ba fudd-dal neu 
hawliadau rydych yn eu cael.

 Cymhorthdal Incwm

  Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig 
ar incwm)

  Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn 
seiliedig ar incwm)

 Credyd Pensiwn

27   A yw partner neu gyn-bartner 
wedi cael:
• Cymhorthdal Incwm
•  Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig 

ar incwm
•  Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn 

seiliedig ar incwm
• Credyd Pensiwn, neu
•  taliad oherwydd un o’r budd-daliadau 

neu hawliadau hyn
ar eich cyfer yn ystod y 26 wythnos 
diwethaf?

 Nac ydy Ewch i gwestiwn 28

 Ydy 

Dywedwch wrthym am y person hwn 
os yw’n wahanol i’r person rydych wedi 
dweud wrthym amdanynt yn adran 
‘Eich partner’

Eu henw

Eu dyddiad geni
DD/MM/BBBB

Eu rhif Yswiriant Gwladol (NI)

Eu cyfeiriad

 

Cod post 

Dyddiad gwahanu

28   A ydych wedi gwneud y cais hwn 
oherwydd eich bod wedi gwahanu 
o rywun?

 Nac ydw Ewch i gwestiwn 29

  Ydw

Dywedwch wrthym am y person rydych 
wedi gwahanu ohonynt
Eu henw

Eu dyddiad geni
DD/MM/BBBB
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Yr arian mae rhaid i chi ei dalu

29   Dywedwch wrthym am unrhyw arian 
mae rhaid i chi neu’ch partner ei dalu 
yn rheolaidd. Peidiwch â chynnwys 
pethau fel biliau nwy a thrydan neu 
fwyd.
Mae mwy o wybodaeth am ba daliadau 
i ddweud wrthym amdanynt yn y 
nodiadau.

  Taliad 1
Pwy rydych yn talu’r arian iddynt?

Faint rydych yn ei talu?

£ 
Pa mor aml rydych yn talu?

 Bob wythnos

 Bob pythefnos

 Bob mis

Faint sy’n ddyledus?

£ 
  Taliad 2

Pwy rydych yn talu’r arian iddynt?

Faint rydych yn ei dalu?

£ 
Pa mor aml rydych yn talu?

 Bob wythnos

 Bob pythefnos

 Bob mis

Faint sy’n ddyledus?

£   

Taliad 3
Pwy rydych yn talu’r arian iddynt?

Faint rydych yn ei talu?

£ 
Pa mor aml rydych yn talu?

 Bob wythnos

 Bob pythefnos

 Bob mis

Faint sy’n ddyledus?

£ 
  Taliad 4

Pwy rydych yn talu’r arian iddynt?

Faint rydych yn ei dalu?

£ 
Pa mor aml rydych yn talu?

 Bob wythnos

 Bob pythefnos

 Bob mis

Faint sy’n ddyledus?

£ 

Eich cynilion

30    A oes gennych chi neu’ch partner 
unrhyw gynilion?
Mae mwy o wybodaeth am ba gynilion i 
gynnwys yn y nodiadau.

 Nac oes

 Oes
Faint o gynilion sydd gennych?

£ 
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Cael eich arian
Os ydych eisiau defnyddio’r cyfrif y telir eich budd-daliadau iddo fel arfer, 
ewch yn syth i gwestiwn 36. Mae mwy o wybodaeth ar sut rydym yn talu 
eich arian i chi yn y nodiadau.

Os ydych am i ni dalu’ch taliad Cronfa Gymdeithasol i mewn i gyfrif gwahanol, 
dywedwch wrthym am hyn isod.

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

Gallwch ddod o hyd i fanylion y cyfrif ar eich llyfr sieciau neu cyfriflenni banc. 

Os nad ydych yn gwybod manylion y cyfrif, gofynnwch i’r banc neu gymdeithas adeiladu.

31   Enw deiliad y cyfrif
Yn union fel y dangosir ar y llyfr sieciau neu’r cyfriflen.

32   Enw’r banc neu gymdeithas adeiladu

  

33   Cod didoli
Dywedwch yr holl rifau wrthym, er enghraifft 12-34-56.

— —

34   Rhif cyfrif
Mae rhaid i hwn fod rhwng 6 a 10 rhif.

35   Cyfeirnod y gymdeithas adeiladu

   Efallai cewch budd-daliadau a hawliadau nad ydym yn talu i mewn i gyfrif. Os nad ydych 
am i ni eu talu i’r cyfrif uchod, ticiwch y blwch hwn.

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

  Nid oes gennyf gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu, a nid wyf yn 
bwriadu agor un.
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I bobl sy’n llenwi a llofnodi’r ffurflen hon i rywun arall

36   A ydych wedi llenwi’r ffurflen hon i 
rywun arall?

  Nac ydw Ewch i Ddatganiad, 
tudalen 8

 Ydw

37   Dywedwch wrthym pam rydych yn 
llenwi a llofnodi’r ffurflen hon i 
rywun arall.

  Rwy’n anfon llythyr sydd wedi ei 
lofnodi gan yr hawlydd â’r ffurflen 
hon. Mae’r llythyr yn dweud wrthych 
eu bod yn cytuno i mi wneud y cais 
iddynt.

Nawr llofnodwch y ffurflen hon.

 Fi yw eu penodai.

 Mae gennyf atwrneiaeth.

38   Dywedwch wrthym amdanoch 
chi’ch hun
Eich enw llawn

Eich dyddiad geni
DD/MM/BBBB

Eich cyfeiriad

 

Cod post 

Eich rhif ffôn (cofiwch gynnwys 
cod deialu).

Beth yw’r rhif hwn?

 Cartref

 Gwaith

 Ffôn symudol
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Datganiad

Dyma fy nghais am Fenthyciad Trefnu.
Dylai’r person a wnaeth y cais hwn am Gymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn 
seiliedig ar incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, neu Gredyd 
Pensiwn ac y telir y budd-dal hwnnw iddynt lofnodi a dyddio’r ffurflen hon.
Llofnod derbynydd y budd-dal neu lofnod y penodai

Dyddiad (DD/MM/BBBB)

Beth i’w wneud nawr
• Edrychwch drwy’r ffurflen hon a gwirio eich bod wedi ateb yr holl gwestiynau ac wedi 
rhoi’r holl wybodaeth a ofynnwyd amdani. Efallai caiff eich cais ei ohirio os nad oes 
gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom.
•  Os ydych wedi gwneud unrhyw newidiadau, gwnewch yn sicr eich bod yn eu llythrennu 

a’u dyddio.
• Gwiriwch eich bod wedi llofnodi a dyddio’r ffurflen uchod.
•  Gwelwch y Nodiadau i ddarganfod ble dylech anfon eich ffurflen wedi ei chwblhau.

 Trwy lofnodi’r cais hwn rydych yn cytuno bod y wybodaeth a roddwyd gennych 
yn gyflawn ac yn gywir.

Os rhowch wybodaeth anghywir neu anghyflawn:
• efallai byddwn yn stopio neu’n lleihau’ch budd-dal
• efallai telir mwy o fudd-dal i chi a bydd rhaid i chi dalu hwn yn ôl
•  efallai bydd rhaid i chi dalu dirwy ariannol
•  efallai byddwn yn eich erlyn.

Os byddwn yn talu llai i chi nag y dylem fod, efallai byddwn yn talu’r arian sydd 
arnom i chi.

Rwy’n deall y gallaf wneud cais dim ond am yr eitemau a/neu’r treuliau a restrir 
yng Nghwestiwn 25, tudalen 3 o’r ffurflen gais hon.
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