
CAM 1 — CHI A’CH CYFRIF  

Rhif cyfrif y cwsmer: 
(hwn yw’r rhif sy’n ymddangos ar eich bil dŵr)

Pryd symudoch chi i’ch cartref?  
(DD/MM/BBBB)

Teitl:  

Enw Cyntaf:  

Enw(au) Canol:  

Cyfenw:  

Dyddiad geni (DD/MM/BBBB):  

Cyfeiriad:  

 

 

 

Cod post:  

Ffurflen gais HelpU
2020-21

Darllenwch y nodiadau cyfarwyddyd yn ofalus cyn cwblhau a dychwelyd y ffurflen hon.

Maint y cartref

Dywedwch wrthym faint o bobl sy’n 
byw yn eich cartref, gan gynnwys chi 
eich hun ac unrhyw blant.

Nifer y bobl 16 oed a throsodd

Nifer y bobl o dan 16 oed

Ticiwch y blwch sy’n eich disgrifio: 

 Cyflogedig 

 Hunangyflogedig 

 Wedi ymddeol 

 Di-waith

Eich rhif ffôn: 

Eich cyfeiriad e-bost: 

Ticiwch y blwch sy’n eich disgrifio: 

 Perchennog tŷ     Tenant

Os ydych yn denant, rhowch fanylion: 

Enw llawn y landlord neu asiant:

Cyfeiriad y landlord neu asiant:

Rhif ffôn y landlord neu asiant:

CAM 2 — CAEL BUDD-DALIADAU SY’N DIBYNNU AR BRAWF MODD 
AC INCWM CYFUNOL BLYNYDDOL Y CARTREF

Nodyn cyfarwyddyd:  
Yn gyntaf, defnyddiwch y blychau yn yr adran budd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd isod i roi 
gwybod i ni pa rai mae eich cartref yn eu cael. 
Yna defnyddiwch y rhestr o fathau o incwm isod i ddweud wrthym pa rai sy’n gymwys i chi a pha 
mor aml y maent yn cael eu talu i chi (Person 1), neu i unrhyw un arall sy’n byw gyda chi sy’n 16 
oed a throsodd (Person 2, Person 3).
• Rydym yn eithrio’r mathau o incwm cysgodol o’r cyfrifiad o incwm blynyddol y cartref, ond mae 

angen i chi roi gwybod i ni faint rydych yn ei gael o hyd
• Dywedwch wrthym gyfanswm yr hawl i fudd-daliadau cyn i unrhyw ddidyniadau gael eu gwneud 

gan yr Adran Gwaith a Phensiynau

Os NAD ydych wedi ticio unrhyw un o’r blychau budd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd, 
peidiwch â pharhau â’r ffurflen gais oherwydd yn anffodus nid ydych yn gymwys ar gyfer y tariff 
hwn. Mae gennym gynlluniau eraill ar gael a all eich helpu. Ewch i dwrcymru.com neu cysylltwch  
â ni ar 0800 052 6058 i drafod eich opsiynau ymhellach.
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Math o Incwm Person 1 Person 2 Person 3

Credyd Pensiwn (ac eithrio premiymau anabledd/gofalwr) £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm  
(ac eithrio premiymau anabledd/gofalwr)

£ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Cymhorthdal Incwm (ac eithrio premiymau anabledd/gofalwr) £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm  
(ac eithrio premiymau Grŵp Cymorth, Grŵp Gweithgarwch sy’n 
gysylltiedig â Gwaith ac anabledd/gofalwr)

£ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Credyd Treth Plant (ac eithrio premiymau anabledd) £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Credyd Treth Gwaith (ac eithrio premiymau anabledd) £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Credyd Cynhwysol (ac eithrio elfennau Tai, Gofalwr, Plentyn Anabl a 
Gallu Cyfyngedig i Weithio)

£ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Elfen Budd-dal Tai neu Dai Credyd Cynhwysol £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Gostyngiad/Cymorth Treth Gyngor £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Premiymau anabledd/gofalwr ar Gredyd Pensiwn, Lwfans Ceisio 
Gwaith a Chymhorthdal Incwm

£ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Premiymau Grŵp Cymorth, Grŵp Gweithgarwch sy’n gysylltiedig â 
Gwaith ac anabledd/gofalwr ar Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

£ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Ticiwch ba fudd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd sy’n gymwys

TUDALEN WAG



CAM 3 — CYNLLUN TALU

Os nad oes gennych gynllun talu neu os hoffech ei newid, dewiswch naill ai Debyd Uniongyrchol,  
Dŵr Uniongyrchol neu Gerdyn Talu o’r opsiynau isod. 

Os na fyddwch yn dewis dull o dalu byddwn yn anfon cerdyn talu atoch. 

Os oes gennych gynllun talu ar eich cyfrif ar hyn o bryd, caiff eich taliadau eu hadolygu pan gaiff  
eich cais ei dderbyn. 

Os oes gennych ôl-ddyledion ar eich cyfrif, mae’n bosibl na fydd eich cynllun talu presennol yn newid.
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Rhif Defnyddiwr Gwasanaeth:

9 59 47 2

Rhif cyfeirnod y cwsmer:  
(Y rhif yng nghornel dde uchaf eich bil dŵr)

Cyfarwyddyd i’ch banc neu gymdeithas adeiladu
Dylid talu Debydau Uniongyrchol i Dŵr Cymru o’r cyfrif a nodir 
yn y Cyfarwyddyd hwn yn ddarostyngedig i’r mesurau diogelu 
a ddarperir drwy’r Warant Debyd Uniongyrchol. Deallaf y gall y 
Cyfarwyddyd hwn aros gyda Dŵr Cymru Cyfyngedig ac, os felly, 
caiff y manylion eu trosglwyddo’n electronig i’m Banc/Cymdeithas 
Adeiladu.

Llofnod(ion):

Dyddiad:

Cyfarwyddyd i’ch banc neu gymdeithas 
adeiladu dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol
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Y Warant Debyd Uniongyrchol
Mae pob banc a chymdeithas adeiladu 
sy’n derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debydau 
Uniongyrchol yn cynnig y Warant hon.
Os bydd swm, dyddiad neu amlder eich 
taliadau Debyd Uniongyrchol yn newid, 
bydd Dŵr Cymru yn rhoi gwybod i chi bum 
diwrnod gwaith cyn i’r arian gael ei dynnu 
o’ch cyfrif neu yn unol â threfniant arall y 

cytunwyd arno. Os byddwch yn gofyn i Dŵr 
Cymru gasglu taliad, cewch gadarnhad 
o swm a dyddiad y taliad pan fyddwch yn 
gwneud y cais.
Os bydd Dŵr Cymru neu eich banc 
neu gymdeithas adeiladu yn gwneud 
camgymeriad gyda’ch taliadau Debyd 
Uniongyrchol, bydd hawl gennych i gael 
ad-daliad llawn o’r swm a dalwyd ar unwaith 

gan eich banc neu gymdeithas adeiladu. 
Os byddwch yn cael ad-daliad nad oes hawl 
gennych i’w gael, rhaid i chi ei dalu’n ôl pan 
fydd Dŵr Cymru Cyfyngedig yn gofyn i chi 
wneud hynny.
Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol unrhyw 
bryd drwy gysylltu â’ch banc neu gymdeithas 
adeiladu. Efallai y bydd angen cadarnhad 
ysgrifenedig. Rhowch wybod i ni hefyd.

Os ydych yn cael un o’r budd-
daliadau canlynol, a bod gennych 
ôl-ddyledion ar eich cyfrif, efallai 
y byddwch yn gymwys i gael 
eich taliadau dŵr wedi eu talu yn 
uniongyrchol o’ch budd-daliadau/
credydau treth:

• Cymhorthdal Incwm
• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth 

yn seiliedig ar Incwm
• Lwfans Ceisio Gwaith yn 

seiliedig ar Incwm
• Credyd Pensiwn
• Credyd Cynhwysol

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, 
byddwch yn talu eich taliadau am y 
flwyddyn bresennol a swm penodol 
tuag at dalu eich ôl-ddyledion. Os 
hoffech dalu drwy ddefnyddio’r dull 
hwn, ticiwch y blwch isod a nodwch 
eich enw a’ch rhif Yswiriant Gwladol. 

 Rwy’n cytuno i dalu fy nhaliadau 
dŵr o’m budd-daliadau. 

Enw:  

Rhif Yswiriant Gwladol: 

 

Amlder talu:   Bob wythnos   Bob mis

Diwrnod/dyddiad talu:

Enw a chyfeiriad eich banc neu gymdeithas adeiladu:

Enw(au) deiliad (deiliaid) y cyfrif: 

 
Rhif cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu:

Cod Didoli’r Gangen:
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 *Ar gyfer eiddo myfyrwyr, bydd angen copi o’ch Cytundeb Tenantiaeth a chopïau o Lythyr Hysbysiad o Hawl pob tenant oddi wrth Cyllid Myfyrwyr i gadarnhau 
incwm eich cartref.

Premiymau anabledd ar Gredydau Treth Plant/Gwaith £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Elfennau Plentyn Anabl a Gallu Cyfyngedig i Weithio Credyd 
Cynhwysol

£ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Lwfans Gweini £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Lwfans Byw i’r Anabl £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Taliad Annibyniaeth Personol £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Lwfans Gofalwr neu elfen Gofalwr Credyd Cynhwysol £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Budd-dal Analluogrwydd £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Budd-dal Plant £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Lwfans/Taliad Mamolaeth £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Tâl Salwch Statudol £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Incwm o Gyflogaeth (cyflog ar ôl didyniadau) £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Incwm Hunangyflogedig £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Pensiwn Preifat/Galwedigaethol £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Pensiwn y Wladwriaeth £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Cynhaliaeth Plant £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Llog o Gynilion a Buddsoddiadau £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Benthyciad i Fyfyrwyr* £ £ £

Pa mor aml y caiff ei dalu?

Aros am Ddyfarniad Budd-dal?     Ydw       Nac ydw 

CAM 4 — CYN I CHI LOFNODI

OS NA FYDDWCH YN CWBLHAU’R ADRAN HON, NI ALLWN DDERBYN 
EICH CAIS

Mae’n bwysig eich bod yn gwneud yn siŵr bod yr 
holl wybodaeth rydych wedi’i rhoi i ni yn gywir.

Efallai y byddwn yn gwirio hyn â thrydydd partïon 
(e.e. Asiantaethau Gwirio Credyd, yr Adran Gwaith 
a Phensiynau, Cyllid a Thollau EM, eich Landlord 
Cymdeithasol Cofrestredig — os yw’n gymwys —  
ac Asiantaethau Atal Twyll) i gadarnhau’r wybodaeth 
rydych wedi’i rhoi i ni. Mae hyn yn cynnwys pawb 
rydych wedi sôn wrthym amdanynt yn eich cais.

• Rwy’n cadarnhau mai fi yw deiliad y cyfrif neu’r  
person a enwir ar y cyfrif.

• Rwy’n cadarnhau bod y wybodaeth a roddais yn fy 
nghais HelpU yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth ac 
rwy’n deall y gall Dŵr Cymru wrthod fy nghais os na 
fydd y wybodaeth yn gywir. 

• Byddaf yn rhoi gwybod i Dŵr Cymru os bydd 
amgylchiadau fy nghartref yn newid mewn ffordd  
a allai effeithio ar y wybodaeth a roddais.

• Rwy’n deall y gall Dŵr Cymru ofyn i mi ddarparu  
prawf o’r wybodaeth a roddais.

• Rwyf wedi darllen Telerau ac Amodau HelpU  
ac yn cytuno i’w dilyn.

Enw mewn Llythrennau Bras:    

Llofnod:   Dyddiad:   

RHESTR WIRIO DERFYNOL 

Ticiwch y blychau fel y bo’n briodol: 

 Rwyf wedi cwblhau pob cam er mwyn  
gwneud fy nghais. 

 Rwyf wedi datgan pwy sy’n byw gyda mi,  
gan gynnwys unrhyw blant o dan 16 oed. 

 Rwyf wedi datgan pa fudd-daliadau sy’n 
dibynnu ar brawf modd mae fy nghartref  
yn eu cael. 

 Rwyf wedi cynnwys manylion yr holl incwm  
ar gyfer pob preswylydd 16 oed a throsodd  
sy’n byw gyda mi. 

 Rwyf wedi cwblhau Cam 3 am fod angen 
cynllun talu arnaf neu am fy mod yn  
dymuno ei newid. 

 Rwyf wedi llofnodi a dyddio Cam 4.

Sut y daethoch i wybod am HelpU? 

 Dychwelwch eich ffurflen gais ynghyd ag unrhyw ddogfennaeth angenrheidiol i: 
Rhadbost Dŵr Cymru

Ni fydd angen rhoi stamp na rhagor o fanylion am y cyfeiriad wrth ymateb. 

 Dŵr Cymru

 Gwefan Dŵr Cymru

 Hysbyseb ar fil

 Argymhelliad personol (ffrind/
cymydog ac ati)

 Canolfan Cyngor ar Bopeth

 Banc bwyd

 Canolfan Byd Gwaith

 Landlord Cymdeithasol 
Cofrestredig

 Cyngor Defnyddwyr Dŵr

 Digwyddiad/cynhadledd

 Arall (rhowch fanylion)
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 Diwrnod:  

 Bob pythefnos 

 Diwrnod:  

 Bob mis 

 Dyddiad:   


