Swyddfa Gofrestredig
Tŷ Silyn, Penygroes
Caernarfon, LL54 6LY
0300 111 2122
post@grwpcynefin.org
www.grwpcynefin.org

FFURFLEN GAIS
TAI GOFAL YCHWANEGOL
Os ydych angen y llyfryn yma mewn fformat gwahanol e.e ar dâp, mewn Braille,
ffoniwch, e-bostiwch neu galwch heibio eich swyddfa leol.
1. EICH MANYLION
Ymgeisydd 1

Ymgeisydd ar y cyd / Partner

Mr/Mrs/Miss/Arall (noder o.g.y.dd.)

Mr/Mrs/Miss/Arall (noder o.g.y.dd.)

Dydd:

Dydd:

Min nos:

Min nos:

Teitl
Cyfenw
Enw(au) cyntaf
Cyfeiriad

Cyfeiriad gohebiaeth
(os yn wahanol i’r
uchod)
Côd Post
Rhifau ffôn

Dyddiad geni
Rhif Yswiriant
Cenedlaethol
Perthynas i’r prif
ymgeisydd

2. EICH CARTREF PRESENNOL
A ydych chi’n (rhowch  ):
a)

Berchen ar eich cartref presennol

b)

Rhentu’n breifat

c)

Rhentu gan Gymdeithas Dai /
Awdurdod Lleol

d)

Arall? (Rhowch fanylion o.g.y.dd.)

Os a) beth yw gwerth eich cartref?

£

Beth yw swm y morgais sy’n ddyledus (os yn berthnasol)?

£

Beth fydd yn digwydd i’ch cartref os byddwch yn cael cynnig cartref gan Grŵp Cynefin?

Os c) pa Gymdeithas Dai / Awdurod Lleol?

Dywedwch wrthym ymhle rydych chi (a’ch ymgeisydd ar y cyd/partner) wedi byw dros y 10 mlynedd
diwethaf, yn cynnwys eich cartref presennol.
Cyfeiriad
Landlord (os yn berthnasol)
O
Hyd at
(dyddiad) (dyddiad)
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3. EICH SEFYLLFA ARIANNOL
BYDD YR WYBODAETH YMA YN AROS YN GYFRINACHOL. Mae’n bwysig ein bod ni’n gallu asesu
a ydych yn derbyn y budd-daliadau yr ydych yn haeddiannol iddynt. Os nad ydych, gallwn drefnu i’ch
cynorthwyo i gwblhau ffurflenni budd-dâl a’ch helpu trwy’r broses.
Cyfanswm wythnosol yr
ymgeisydd
£

Cyfanswm wythnosol yr
ymgeisydd ar y cyd (os yn briodol)
£

Pensiwn
Pensiwn Gwladol
Pensiwn Gwaith
Budd-daliadau
Cymhorthdal Incwm
Lwfans gweini
Lwfans symudedd
Lwfans byw i’r anabl
Budd-daliadau/Incwm arall
(Nodwch pa rai)
Cyfanswm Incwm

£

Cyfanswm unrhyw gynilion sydd gennych

£

4. EICH DEWISIADAU TAI
A yw eich enw eisoes ar unrhyw gofrestr tai? e.e. cymdeithas dai neu’r Cyngor Sir		
Ydy			Nac Ydy
Os ydy, nodwch gyda pha sefydliad:

Ym mha ardal ydych chi eisiau byw? Mae gennym gynlluniau yn:Y Bala, Gwynedd

Porthmadog, Gwynedd
(yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd)

Caergybi, Ynys Môn
Rhuthun, Sir Ddinbych

Dinbych, Sir Ddinbych
(cynlluniau ar y gweill i ddatblygu)

Os nad ydych eisoes yn byw yn yr ardal a ddewiswyd gennych, ni roddir blaenoriaeth i chi.
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4. EICH DEWISIADAU TAI (parhad)
Dywedwch wrthym isod pam eich bod chi eisiau byw mewn cartref gofal ychwanegol:

5. EICH ANGHENION GOFAL A CHEFNOGAETH
A ydych chi eisoes yn derbyn unrhyw rai o’r gwasanaethau isod? Os ydych, dywedwch wrthym amdanynt.
(rhowch  os gwelwch yn dda)
Cyflogi rhywun i ofalu amdanoch yn breifat
Gofal Cartref Gwasanaethau Cymdeithasol
Gofal Cartref Preifat
Pryd ar glud
Gofal dydd
Nyrs Gymunedol
Nyrs Seiciatrig Cymunedol
Yn dibynu ar berthnasau i ofalu amdanoch
Arall (Rhowch fanylion o.g.y.dd.)

Sawl awr o gefnogaeth a ddarperir gan yr uchod.
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5. EICH ANGHENION GOFAL A CHEFNOGAETH (parhad)
Unrhyw fanylion eraill yr hoffech ei rannu gyda ni ynglŷn â’ch anghenion gofal?

Rhagwelir y bydd pawb sy’n symud i gartref gofal ychwanegol angen cymorth gydag amryw o’r canlynol
yn ddyddiol.
Rhowch  os ydych chi neu eich ymgeisydd ar y cyd/partner angen cymorth gydag unrhyw rai o’r
canlynol: 		
Yn gallu gwneud hyn
fy hunan

Yn gallu gwneud hyn
gydag offer

Yn gallu gwneud
hyn gyda chymorth
personol

Tasgau domestig:
Glanhau’r tŷ
Siopa
Paratoi bwyd
Golchi
Symudedd:
Mynd mewn ac allan o’r
gwely/gadair
Cerdded
Ymdopi gyda grisiau
Gofal personol:
Ymolchi
Bathio
Mynd i’r toiled
Gwisgo
Cymryd Meddyginiaeth
Manylion Meddyg Teulu:
Enw’r Meddyg
Cyfeiriad

Rhif ffôn
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5. EICH ANGHENION GOFAL A CHEFNOGAETH (parhad)
Mae Gofal Ychwanegol wedi ei dargedu ar gyfer pobl sydd ag anghenion gofal ar hyn o bryd, neu a fydd
yn debygol o fod ag anghenion gofal yn y dyfodol. Rhowch  os nad ydych chi nac ymgeisydd ar y cyd/
partner angen cymorth gyda’r tasgau a nodir ar y dudalen flaenorol.
		Nid wyf/ydym angen cymorth ar hyn o bryd.
Os nad ydych angen cymorth ar hyn o bryd, mae gan Grŵp Cynefin lety gwarchod. Os nad ydych eisoes
wedi gwneud cais, yna mae’n rhaid i chi gwblhau ein ffurflen gais cyffredin. Cysylltwch â’r swyddfa ar
0300 111 2122 i ofyn am ffurflen gais.

6.

GWYBODAETH YCHWANEGOL

A ydych chi’n perthyn i unrhyw aelod neu gyn aelod o Fwrdd Rheoli neu staff Grŵp Cynefin?
Ydw			Nac ydw
Os ydych, nodwch pwy a pha berthynas ydyw i chi.
Enw

Perthynas

7. DATGANIAD GWARCHOD DATA
Darllenwch yr adran hon yn ofalus
Bydd Grŵp Cynefin yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol (fel y darparwyd gennych yn y ffurflen gais
hon, ac unrhyw wybodaeth ychwanegol a roddwch i’r Gymdeithas ar gyfer y pwrpas hwn yn y dyfodol) i
bob pwrpas mewn cysylltiad â’ch cais am eiddo ac ar gyfer gweinyddiad eich tenantiaeth os ydych chi’n
llwyddiannus.
Fe all Grŵp Cynefin ddatgelu’r wybodaeth hon i’r pwrpasau hyn i ddarparwyr gwasanaeth ac
asiantaethau sy’n cydweithredu gyda’r Gymdeithas.
Trwy lofnodi’r ffurflen hon, rydych yn caniatau i Grŵp Cynefin brosesu eich gwybodaeth bersonol sensitif
ar gyfer y pwrpasau hyn. Gall gwybodaeth bersonol sensitif gynnwys iechyd, tarddiad ethnig, cofnod
troseddu.
Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth a gedwir amdanoch (lle allwn godi tâl bychan am hyn).
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8. DATGANIAD AR GYFER CARTREFU
Darllenwch yr adran hon yn ofalus
Yr wyf / ydym (yr ymgeisydd/ymgeiswyr ar y cyd/partner) yn datgan:
Fod gan Grŵp Cynefin yr hawl i wneud yr ymholiadau angenrheidiol mewn cysylltiad â unrhyw wybodaeth
a roddwyd gennyf / gennym er mwyn gwirio’r wybodaeth. Yr wyf / ydym yn caniatau i’m / i’n landlord
presennol neu landlordiaid blaenorol, benthycwyr morgais, asiantaethau cefnogi, cyrff statudol (megis
yr Heddlu a Gwasanaethau Cymdeithasol) ac unrhyw Gorff neu unigolyn proffesiynol perthnasol arall
ddatgelu gwybodaeth i Grŵp Cynefin.
Fod yr wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen hon yn wir ac rwyf / rydym yn cydnabod fod gan Grŵp Cynefin
yr hawl i wirio’r wybodaeth a roddwyd. Bydd Grŵp Cynefin yn cymryd camau cyfreithiol i derfynu unrhyw
denantiaeth y maent wedi ei roi i mi / ni o ganlyniad i ddatganiad ffug neu gamarweiniol a wnaed gennyf
/ gennym.
Gall methiant i hysbysu Grŵp Cynefin o unrhyw newidiadau yn fy / ein amgylchiadau cais am lety
ddylanwadu ar fy / ein safle ar y gofrestr tai neu arwain at i’m / i’n cais gael ei dynnu’n ôl. Mae’n rhaid i
mi / ni hysbysu Grŵp Cynefin o unrhyw newidiadau.
Llofnod Ymgeisydd

Dyddiad

Llofnod Ymgeisydd ar y
cyd / Partner

Dyddiad

9. LLE I CHI DDARPARU GWYBODAETH YCHWANEGOL
Nodwch rif y cwestiwn mae eich ateb yn berthnasol iddo yma, ac ar unrhyw dudalennau ychwanegol a
ddefnyddir.
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10. MONITRO CYFLE CYFARTAL
Mae hawl gennych i beidio cwblhau’r adran hon.
Mae Grŵp Cynefin yn awyddus i ddarparu cyfle cyfartal i bawb, waeth beth fo eu hil, lliw, crefydd rhyw neu anabledd. Er mwyn ein
galluogi i fonitro’r polisi hwn, byddem yn ddiolchgar petaech yn nodi sut y byddech chi’n disgrifio eich hun. Er mwyn sicrhau bod ein
cofnodion mor gywir â phosib, cwblhewch y ffurflen hon os gwelwch yn dda, gan roi  yn y blychau priodol.

YMGEISYDD 1

YMGEISYDD 2

RHYW

Gwryw

STATWS PRIODASOL

Sengl

Priod

Sengl

Priod

Gweddw

Wedi gwahanu
/Ysgaru

Gweddw

Wedi gwahanu
/Ysgaru

OED

Benyw

Gwryw

Benyw

O dan 20

20-29

O dan 20

20-29

30-39

40-49

30-39

40-49

50-59

60 a hŷn

50-59

60 a hŷn

ANABLEDD

Oes

GWLAD ENEDIGOL

Geni yn y DU

Geni yn y DU

Geni mewn man arall yn yr UE

Geni mewn man arall yn yr UE

Geni y tu allan i’r UE

Geni y tu allan i’r UE

Dim

Cristion

Dim

Cristion

Bwdhaidd

Hindŵ

Bwdhaidd

Hindŵ

Iddewig

Mwslim

Iddewig

Mwslim

Sîc

Arall

Sîc

Arall

Cymraeg

Saesneg

Cymraeg

Saesneg

CREFYDD

Nac Oes

Oes

Nac Oes

SUT BYDDECH CHI’N
DIFFINIO EICH
RHYWIOLDEB?
YM MHA IAITH YR
HOFFECH DDERBYN
GOHEBIAETH?

Arall (noder o.g.y.dd.)

Arall (noder o.g.y.dd.)

TARDDIAD ETHNIG YMGEISYDD 1
Gwyn

Gwyn Prydeinig

Gwyn Saesnig

Gwyn Cymreig

Gwyn Albanaidd

Gwyn Gwyddelig

Gwyn Arall

Gwyn/Du Caribiaidd

Gwyn/Du Affricanaidd

Gwyn Asiaidd

Tsieineaidd

Asiaidd Prydeinig

Indiaidd

Cefndir Cymysg Arall
Bangladeshi

Pacistani

Cymysg

Cefndir Asiaidd arall

Du/Prydeinig

Affricanaidd

Caribiaidd

Cefndir Du arall

Sipsi

Trafeiliwr

Arall

TARDDIAD ETHNIG YMGEISYDD 2
Gwyn

Gwyn Prydeinig

Gwyn Saesnig

Gwyn Cymreig

Gwyn Albanaidd

Gwyn Gwyddelig

Gwyn Arall

Gwyn/Du Caribiaidd

Gwyn/Du Affricanaidd

Gwyn Asiaidd

Tsieineaidd

Asiaidd Prydeinig

Indiaidd

Bangladeshi

Pacistani

Cymysg

Cefndir Asiaidd arall

Du/Prydeinig

Affricanaidd

Caribiaidd

Cefndir Du arall

Sipsi

Trafeiliwr

Arall

Cefndir Cymysg Arall

Nid wyf yn dymuno ateb
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