Ffurflen hawlio Budd-dal Plant
Hawliwch nawr, neu gallech golli arian
Gellir ôl-ddyddio Budd-dal Plant am 3 mis yn unig

Gall hawlio Budd-dal Plant helpu i ddiogelu’ch Pensiwn y Wladwriaeth
a chael rhif Yswiriant Gwladol i’ch plentyn
Mae rhagor o wybodaeth i’w chael yn www.gov.uk/child-benefit/what-youll-get
Er mwyn eich cynorthwyo i lenwi’r ffurflen hon i hawlio Budd-dal Plant, defnyddiwch yr arweiniad CH2 Nodiadau, ‘Budd-dal Plant:
Cael eich hawliad Budd-dal Plant yn iawn’. Mae’r nodiadau hyn yn cynnwys gwybodaeth bwysig y dylech ei darllen. Atebwch
bob cwestiwn sy’n berthnasol i chi, gan ysgrifennu’n glir mewn prif lythrennau, ac anfonwch yr holl ddogfennau rydym yn gofyn
amdanynt. Os na wnewch hyn, efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi, a fydd yn peri oedi i’ch hawliad.
Os oes angen rhagor o help neu wybodaeth arnoch:
ewch i www.gov.uk/child-benefit
• ffoniwch Wasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM ar 0300 200 1900
• defnyddiwch ffôn testun i ffonio’r Llinell Gymorth Budd-dal Plant ar 0300 200 3103

Pensiwn y Wladwriaeth
Bydd hawlio Budd-dal Plant yn sicrhau eich bod wedi’ch cofrestru i gael credydau Yswiriant Gwladol, a all helpu i ddiogelu’ch Pensiwn y
Wladwriaeth. Byddwch yn cael y credydau hyn yn awtomatig os ydych yn cael Budd-dal Plant ar gyfer plentyn dan 12 oed.

Mae’r wybodaeth isod ond yn berthnasol i chi os yw’ch incwm unigol chi neu’ch partner yn fwy na £50,000
y flwyddyn. Os nad yw’n berthnasol, ewch yn syth i dudalen 2 a llenwch y ffurflen hawlio hon.

Gwybodaeth bwysig os yw’ch incwm unigol chi neu’ch partner yn fwy na
£50,000 y flwyddyn
Os oes gennych chi neu’ch partner incwm unigol sy’n fwy na £50,000 y flwyddyn, yna bydd yn rhaid i’r partner sydd â’r incwm mwyaf
dalu Treth Incwm ar yr holl Fudd-dal Plant a gewch, neu ar ran ohono. Gelwir y dreth yn ‘Tâl Incwm Uchel Budd-dal Plant’.
Mae rhagor o wybodaeth i’w chael yn www.gov.uk/child-benefit-tax-charge
Os yw hyn yn berthnasol i chi neu’ch partner, dylech hawlio Budd-dal Plant ar gyfer eich plentyn o hyd, oherwydd gallai hynny
helpu i ddiogelu’ch Pensiwn y Wladwriaeth a sicrhau bod eich plentyn yn cael rhif Yswiriant Gwladol. Serch hynny, gallwch ddewis
cael y taliadau neu beidio. Gallwch benderfynu ar y cyd gwneud y naill neu’r llall o’r canlynol:
• cael taliadau Budd-dal Plant a’u datgan at ddibenion treth
• peidio â chael Budd-dal Plant a pheidio â gorfod talu tâl treth
 yd yn oed os ydych yn penderfynu peidio â chael taliadau Budd-dal Plant, mae’n bwysig iawn eich bod
H
yn llenwi’r ffurflen hon o hyd i hawlio Budd-dal Plant ar gyfer eich plentyn a’i hanfon atom.
Mae hawlio Budd-dal Plant yn sicrhau eich bod yn cael credydau Yswiriant Gwladol i ddiogelu’ch Pensiwn y Wladwriaeth.
Bydd hawlio Budd-dal Plant hefyd yn golygu bod eich plentyn yn cael ei rif Yswiriant Gwladol ychydig
cyn ei ben-blwydd yn 16 oed.
Gallwch roi gwybod i ni yn Rhan 4 o’r ffurflen hawlio hon p’un a ydych am i Fudd-dal Plant gael ei dalu i chi.

Help wrth wneud eich penderfyniad
1	Mae gen i (neu fy mhartner) incwm unigol rhwng £50,000 a £60,000 y flwyddyn. A ddylwn i hawlio o hyd a chael fy Mudd‑dal Plant?

	Codir y dreth ar gyfradd o 1% o’r Budd-dal Plant a delir am bob £100 o incwm dros £50,000. Felly, bydd y tâl treth yn llai na
chyfanswm y Budd-dal Plant a gewch. O’r herwydd, efallai y byddwch yn dymuno parhau i gael taliadau Budd-dal Plant a’u
datgan at ddibenion Treth Incwm.
	Mae’n bwysig eich bod yn hawlio Budd-dal Plant o hyd i helpu i ddiogelu’ch Pensiwn y Wladwriaeth.
2	Mae gen i (neu fy mhartner) incwm unigol sy’n fwy na £60,000 y flwyddyn. A ddylwn i hawlio o hyd, er nad wyf am i chi dalu
fy Mudd-dal Plant i mi?

	Byddai’r tâl treth y byddai’n rhaid i chi ei dalu yn hafal â chyfanswm y Budd-dal Plant a gewch.
	Mae’n bwysig eich bod yn hawlio Budd-dal Plant o hyd i helpu i ddiogelu’ch Pensiwn y Wladwriaeth, ond efallai y byddwch
yn penderfynu peidio â chael y taliadau er mwyn osgoi talu’r tâl treth.
	Am ragor o wybodaeth, darllenwch y nodiadau rydym wedi’u hanfon gyda’r ffurflen hon neu ewch i www.gov.uk/childbenefit-tax-charge
CH2

Tudalen 1

CThEM 10/18

1 Amdanoch chi
1

Teitl
Er enghraifft Mrs, Miss, Ms, Mr neu Dr

2

Eich cyfenw neu enw teuluol

3

9

	Eich rhif ffôn
Mae’n bosibl y gwnawn eich ffonio os bydd angen
rhagor o wybodaeth arnom. Ni fydd ein rhif ffôn yn
weladwy pan fyddwn yn eich ffonio.
Rhif ffôn

Pa adeg o’r dydd sydd well gennych i ni’ch ffonio?
Er enghraifft, yn y bore, yn y prynhawn neu gyda’r hwyr
(dim ond hyd at 7pm y gallwn ffonio).
Eich enw cyntaf ac unrhyw enw(au) canol
Enw cyntaf
10

Enw(au) canol

4

	A ydych erioed wedi defnyddio cyfenw neu enw
teuluol arall?
Dylech gynnwys eich enw cyn priodi.

A oes gennych rif Yswiriant Gwladol?
Darllenwch dudalen 3 o’r CH2 Nodiadau.
Nac oes
Oes
Os atebwch ‘Oes’, rhowch eich rhif Yswiriant Gwladol
Enghraifft o rif Yswiriant Gwladol – QQ123456A.

Nac ydw 	
Ydw

Os atebwch ‘Ydw’ nodwch yr enw arall

11

Enw arall

5

	Eich dyddiad geni
DD MM BBBB

Cenedligrwydd
12

At
ddefnydd
y swyddfa
1

6

Eich cyfeiriad

13

			

7

8

Cod post

	A ydych wedi byw yn y cyfeiriad hwn yn hirach na 12 mis?
Nac ydw

Os atebwch ‘Nac ydw’, ewch i gwestiwn 8

Ydw

Os atebwch ‘Ydw’, ewch i gwestiwn 9

	A ydych wedi hawlio Budd-dal Plant ar gyfer unrhyw
blentyn o’r blaen?
Nac ydw

Os atebwch ‘Nac ydw’, ewch i gwestiwn 15

Ydw

Os atebwch ‘Ydw’, ewch i gwestiwn 13

	Rhowch wybod beth yw’ch rhif Budd-dal Plant, os
gwyddoch beth ydyw
Eich rhif Budd-dal Plant chi ddylai hwn fod, ac nid un
eich partner. Mae’ch rhif Budd-dal Plant ar lythyrau a
anfonwyd gennym. Enghraifft – CHB 99999999 XX.

C H B
Os na wyddoch eich rhif Budd-dal Plant, dylech hawlio o
hyd nawr – nid oes yn rhaid i chi ateb y cwestiwn hwn.
14

Rhowch eich cyfeiriad diwethaf

			

	Beth yw’ch cenedligrwydd?
Dangosir hwn ar eich pasbort os oes gennych un –
er enghraifft, Prydeinig, Gwyddelig, Ffrengig, Pwylaidd.

A oes gennych hawl i Fudd-dal Plant ar hyn o bryd?
Nac oes

Os atebwch ‘Nac oes’, ewch i gwestiwn 15

Oes

 s atebwch ‘Oes’, rhowch enw llawn a dyddiad
O
geni’r plentyn hynaf y mae gennych hawl i
gael, neu yr ydych yn cael, Budd-dal Plant
ar ei gyfer, ac yna ewch i gwestiwn 24

Cod post
Cyfenw’r plentyn

Enw cyntaf y plentyn
Enw(au) canol y plentyn

Dyddiad geni’r plentyn DD MM BBBB

Tudalen 2

1 Amdanoch chi
15

16

17

Amdanoch chi

parhad

22

A ydych wedi byw yn y DU ar hyd eich oes?
Hynny yw, nid ydych erioed wedi byw y tu allan i’r DU.
Darllenwch dudalen 3 o’r CH2 Nodiadau.
 wyf wedi byw y tu allan i’r DU,
R
ewch i gwestiwn 16

Nac ydw/Naddo

 s atebwch ‘Nac ydw/Naddo’,
O
ewch i gwestiwn 23

Ydw

 wyf bob amser wedi byw yn y DU,
R
ewch i gwestiwn 24

Ydw/Do

 s atebwch ‘Ydw/Do’,
O
rhowch enw’r wlad

Gwlad

A ydych fel arfer yn byw yn y DU?
Darllenwch dudalen 3 o’r CH2 Nodiadau.

23

Nac ydw

Os atebwch ‘Nac ydw’, ewch i gwestiwn 17

Ydw

Os atebwch ‘Ydw’, ewch i gwestiwn 18

20
At
ddefnydd
y swyddfa
2

21

	A ydych yn aelod o Luoedd Arfog EM neu’n was sifil
sy’n gweithio dramor?
Nac ydw

24

Ym mha wlad rydych yn byw fel arfer?

Ewch i gwestiwn 19

19

	A ydych yn awr, neu a fuoch ar unrhyw adeg yn ystod
y 3 mis diwethaf, yn gweithio mewn gwlad arall neu’n
cael budd-dal o wlad arall?

Nac ydw

Gwlad

18

parhad

Rhowch y dyddiad y gwnaethoch gyrraedd y DU
DD MM BBBB

	A ydych yn destun rheolaeth mewnfudo ar hyn o bryd,
neu wedi bod ar unrhyw adeg yn ystod y 6 mis diwethaf?
Darllenwch dudalen 3 o’r CH2 Nodiadau.
Nac ydw

Os atebwch ‘Nac ydw’, ewch i gwestiwn 21

Ydw

Os atebwch ‘Ydw’, ewch i gwestiwn 20

Ydw

	Beth yw’ch statws priodasol neu bartneriaeth sifil?
Ticiwch un blwch sy’n berthnasol. Ystyriwn eich bod yn
sengl at ddibenion Budd-dal Plant oni bai eich bod yn
byw gyda phartner.

		

Yn briod neu mewn partneriaeth sifil, ewch i gwestiwn 25

		

 n byw gyda phartner fel pe baech yn briod neu’n
Y
bartner sifil, ewch i gwestiwn 25

		

Gweddw, ewch i gwestiwn 36

		

Wedi gwahanu, ewch i gwestiwn 36

		

Wedi ysgaru, ewch i gwestiwn 36

		

Yn sengl, ewch i gwestiwn 36

2 Ynglŷn â’ch partner

Os ydych wedi bod yn destun rheolaeth mewnfudo yn
ystod y 3 mis diwethaf, nodwch y dyddiad y caniatawyd
eich statws mewnfudo
DD MM BBBB

	Beth yw’ch statws cyflogaeth?
Ticiwch y blwch neu’r blychau sy’n berthnasol.
Dim ond os ydych erioed wedi byw y tu allan i’r DU
y mae angen i chi ateb y cwestiwn hwn.

		

Chwilio am waith yn y DU

		

Gweithio yn y DU

		

Hunangyflogedig yn y DU

		

 im un o’r rhain – mae gen i ddigon o arian i gynnal
D
fy nheulu yn y DU

25

Enw llawn eich partner

26

	Dyddiad geni’ch partner
DD MM BBBB

27

	Rhif Yswiriant Gwladol eich partner
Darllenwch dudalen 3 o’r CH2 Nodiadau.
Enghraifft o rif Yswiriant Gwladol – QQ123456A.

28

Cenedligrwydd eich partner
Dangosir hyn ar ei basbort os oes ganddo un,
er enghraifft Prydeinig, Gwyddelig, Ffrengig, Pwylaidd.
Cenedligrwydd

Tudalen 3

2 Ynglŷn â’ch partner
29

Ynglŷn â’ch partner

parhad

32

	Beth yw statws cyflogaeth eich partner?
Ticiwch y blwch neu’r blychau sy’n berthnasol.
Chwilio am waith yn y DU
Cyflogedig yn y DU

	A oes gan eich partner hawl i Fudd-dal Plant yn awr
neu a yw’n aros i glywed a all gael Budd-dal Plant?
Nac oes/Nac ydy

 s atebwch ‘Nac oes/Nac ydy’,
O
ewch i gwestiwn 36

Oes/Ydy

 s atebwch ‘Oes/Ydy’,
O
ewch i gwestiwn 33

Hunangyflogedig yn y DU
33

 im un o’r rhain – mae ganddo ddigon o arian
D
i gynnal ei deulu yn y DU
30

	A yw’ch partner yn aelod o Luoedd Arfog EM neu’n was
sifil sy’n gweithio dramor?
Nac ydy

31

parhad

	Nodwch rif Budd-dal Plant eich partner, os gwyddoch
beth ydyw
Mae ei rif Budd-dal Plant ar unrhyw lythyr a anfonwyd
ato. Enghraifft – CHB 99999999 XX.

C H B
Os na wyddoch beth yw ei rif Budd-dal Plant, dylech hawlio
o hyd yn awr – nid oes yn rhaid i chi ateb y cwestiwn hwn.

Ydy
34

	A yw’ch partner yn awr, neu a fu ar unrhyw adeg yn
y 3 mis diwethaf, yn gweithio mewn gwlad arall neu’n
cael budd-dal o wlad arall?

	Beth yw enw llawn y plentyn hynaf y gall eich partner
gael Budd-dal Plant ar ei gyfer?
Cyfenw’r plentyn
Enw cyntaf y plentyn

Nac ydy/Na fu

 s atebwch ‘Nac ydy/Na fu’, ewch i
O
gwestiwn 32

Ydy/Bu

Os atebwch ‘Ydy/Bu’, rhowch enw’r wlad

Enw(au) canol y plentyn
35

	Dyddiad geni’r plentyn
DD MM BBBB

Gwlad

3 Plant rydych am hawlio ar eu cyfer
Nid oes yn rhaid i chi roi gwybod i ni am blant rydych eisoes yn cael Budd-dal Plant ar eu cyfer.

Dogfennau y mae’n rhaid i chi eu hanfon atom
 s yw’r hawliad hwn am Fudd-dal Plant ar gyfer plentyn
O

36

	Faint o blant yr ydych yn hawlio ar eu cyfer ar y ffurflen
hon?

37

	Sawl tystysgrif geni, tystysgrif mabwysiadu, pasbort
a/neu ddogfen teithio wreiddiol yr ydych yn eu hanfon
atom?
Nid ydym yn derbyn llungopïau.

newydd-anedig, mae’n rhaid i chi gofrestru ei eni cyn i chi
anfon eich hawliad atom.
Gellir ôl-ddyddio Budd-dal Plant am 3 mis.
 s cofrestrwyd geni’r plentyn yng Nghymru, Lloegr neu’r
O
Alban gallwn wirio manylion ei eni, felly ni fydd angen i chi
anfon ei dystysgrif geni gyda’ch hawliad.
 id oes angen i ni weld tystysgrif geni ar gyfer plentyn
N
rydych chi neu rywun arall wedi hawlio ar ei gyfer yn y
gorffennol.
 ylech ond anfon tystysgrif geni atom ar gyfer pob plentyn
D
yn yr hawliad hwn os cofrestrwyd geni’r plentyn yng
Ngogledd Iwerddon neu’r tu allan i’r DU.
 s yw’ch plentyn wedi’i fabwysiadu, rhaid i chi anfon y
O
dystysgrif mabwysiadu atom.

tystysgrifau geni
tystysgrifau mabwysiadu
pasbortau

 s ganwyd unrhyw blentyn yn yr hawliad hwn y tu allan
O
i’r DU, bydd angen i ni hefyd weld ei basbort(au) neu
ddogfennau teithio a ddefnyddiwyd i gael mynediad i’r DU.
 el arfer, byddwn yn dychwelyd eich dogfennau cyn pen
F
4 wythnos.
 s na anfonwch y dogfennau sydd eu hangen arnom gyda’r
O
ffurflen hawlio, bydd oedi cyn penderfynu ar eich hawliad.

Tudalen 4

dogfennau teithio

3 Plant rydych am hawlio ar eu cyfer

parhad

Plentyn 1
38

Plentyn 1

Enw llawn y plentyn, gan gynnwys cyfenw neu enw teuluol
Fel y’i dangosir ar ei dystysgrif geni neu fabwysiadu.

46

parhad

	Beth yw enw a chyfeiriad y person fu’n hawlio
Budd-dal Plant ar gyfer y plentyn hwn?

Cyfenw’r plentyn

Enw

Enw cyntaf y plentyn

Cyfeiriad

Enw(au) canol y plentyn
39

Gwryw
40

41

			

A yw’r plentyn hwn yn wryw neu’n fenyw?
Benyw

47

	Dyddiad geni’r plentyn
DD MM BBBB

	A yw genediaeth y plentyn hwn wedi’i chofrestru yng
Nghymru, Lloegr neu’r Alban?
Nac ydy

Ydy

48

 s atebwch ‘Nac ydy’, anfonwch y dogfennau
O
fel y dangosir ar dudalen 4 y ffurflen hon –
‘Dogfennau gall fod angen i chi eu hanfon atom’

Ydy

	A yw’r plentyn hwn yn byw gyda chi yn y DU?
Darllenwch dudalen 4 o’r CH2 Nodiadau.
Nac ydy

Os atebwch ‘Nac ydy’, ewch i gwestiwn 48

Ydy

Os atebwch ‘Ydy’, ewch i gwestiwn 49

	Beth yw enw a chyfeiriad y person y mae’r plentyn
hwn yn byw gydag ef?

Cyfeiriad

			
49

 s atebwch ‘Ydy’, a chafodd ei eni yn yr Alban,
O
peidiwch ag anfon unrhyw ddogfennau. Rhowch
y rhif dosbarth, y flwyddyn a’r rhif cofnod o’i
dystysgrif geni i ni – darllenwch dudalen 4 o’r
CH2 Nodiadau

Cod post

	A yw’r plentyn hwn wedi byw gyda rhywun arall yn ystod
y 12 mis diwethaf? Darllenwch dudalen 4 o’r CH2 Nodiadau.
Name

Nac ydy

Os atebwch ‘Nac ydy’, ewch i gwestiwn 51

Ydy

 s atebwch ‘Ydy’, rhowch wybod i ni beth
O
yw ei enw a’i gyfeiriad.

Enw
At
ddefnydd
y swyddfa
3

42

Cyfeiriad

	A yw’r plentyn hwn erioed wedi cael ei adnabod yn ôl
unrhyw enw arall?
Nac ydy

Ydy

			

 s atebwch ‘Ydy’, nodwch yr
O
enw arall

50

Enw arall y plentyn
43

Cod post

Ar ba ddyddiad ddaeth y plentyn i fyw gyda chi?
DD MM BBBB

A yw’r enw wedi cael ei newid drwy weithred newid enw?
Name

At
ddefnydd
y swyddfa
4

Name
Nac
ydy
44



51

	Ai eich plentyn chi yw hwn? Darllenwch dudalen 4 o’r
CH2 Nodiadau.
Nage

45

Ydy

	A ydych yn mabwysiadu neu’n bwriadu mabwysiadu’r
plentyn hwn drwy awdurdod lleol?
Nac ydw

Ie

52

	A oes rhywun arall erioed wedi hawlio Budd-dal Plant ar
gyfer y plentyn hwn?
Darllenwch dudalen 4 o’r CH2 Nodiadau.
Nac oes

Os atebwch ‘Nac oes’, ewch i gwestiwn 47

Oes

Os atebwch ‘Oes’, ewch i gwestiwn 46

At
ddefnydd
y swyddfa
5

Enw

 s atebwch ‘Ydy’, a chafodd ei eni yng Nghymru
O
neu Loegr, peidiwch ag anfon unrhyw
ddogfennau. Rhowch y rhif system o’i dystysgrif
geni i ni – darllenwch dudalen 4 o’r CH2 Nodiadau

Rhif system

Cod post

At ddefnydd swyddogol yn unig
Tudalen 5

Ydw

worker
ASocial
ydych
am hawlio ar gyfer rhagor o blant yn awr?

Nac ydw

Os atebwch ‘Nac ydw’, ewch i gwestiwn 68

Ydw

Os atebwch ‘Ydw’, ewch i gwestiwn 53

At
ddefnydd
y swyddfa
6

3 Plant rydych am hawlio ar eu cyfer

parhad

Plentyn 2
53

Plentyn 2

Enw llawn y plentyn, gan gynnwys cyfenw neu enw teuluol
Fel y’i dangosir ar ei dystysgrif geni neu fabwysiadu.

61

parhad

	Beth yw enw a chyfeiriad y person fu’n hawlio
Budd-dal Plant ar gyfer y plentyn hwn?

Cyfenw’r plentyn

Enw

Enw cyntaf y plentyn

Cyfeiriad

Enw(au) canol y plentyn
54

Gwryw
55

56

			

A yw’r plentyn hwn yn wryw neu’n fenyw?
Benyw

62

	Dyddiad geni’r plentyn
DD MM BBBB

	A yw genediaeth y plentyn hwn wedi’i chofrestru yng
Nghymru, Lloegr neu’r Alban?
Nac ydy

Ydy

63

 s atebwch ‘Nac ydy’, anfonwch y dogfennau
O
fel y dangosir ar dudalen 4 y ffurflen hon –
‘Dogfennau gall fod angen i chi eu hanfon atom’

Ydy

At
ddefnydd
y swyddfa
7

	A yw’r plentyn hwn yn byw gyda chi yn y DU?
Darllenwch dudalen 4 o’r CH2 Nodiadau.
Nac ydy

Os atebwch ‘Nac ydy’, ewch i gwestiwn 63

Ydy

Os atebwch ‘Ydy’, ewch i gwestiwn 64

	Beth yw enw a chyfeiriad y person y mae’r plentyn
hwn yn byw gydag ef?

Cyfeiriad

			
64

 s atebwch ‘Ydy’, a chafodd ei eni yn yr Alban,
O
peidiwch ag anfon unrhyw ddogfennau.
Rhowch y rhif dosbarth, y flwyddyn a’r rhif
cofnod o’i dystysgrif geni i ni – darllenwch
dudalen 4 o’r CH2 Nodiadau

Cod post

	A yw’r plentyn hwn wedi byw gydag unrhyw un arall
yn ystod y 12 mis diwethaf? Darllenwch dudalen 4 o’r
CH2
Nodiadau.
Name
Nac ydy

Os atebwch ‘Nac ydy’, ewch i gwestiwn 66

Ydy

 s atebwch ‘Ydy’, rhowch enw a chyfeiriad
O
yr unigolyn hwnnw

Enw
57

	A yw’r plentyn hwn erioed wedi cael ei adnabod yn ôl
unrhyw enw arall?
Nac ydy

Ydy

Cyfeiriad

 s atebwch ‘Ydy’, nodwch yr
O
enw arall

			

Enw arall y plentyn
58

65

A yw’r enw wedi cael ei newid drwy weithred newid enw?

Cod post

Ar ba ddyddiad ddaeth y plentyn i fyw gyda chi?
DD MM BBBB

Name

At
ddefnydd
y swyddfa
8

Name
Nac
ydy
59


66

	Ai eich plentyn chi yw hwn? Darllenwch dudalen 4 o’r
CH2 Nodiadau.
Nage

60

Ydy

Ie

Nac oes

Os atebwch ‘Nac oes’, ewch i gwestiwn 62

Oes

Os atebwch ‘Oes’, ewch i gwestiwn 61

	A ydych yn mabwysiadu neu’n bwriadu mabwysiadu’r
plentyn hwn drwy awdurdod lleol?
Nac ydw

Social worker

	A oes rhywun arall erioed wedi hawlio Budd-dal Plant ar
gyfer y plentyn hwn?
Darllenwch dudalen 4 o’r CH2 Nodiadau.

At
ddefnydd
y swyddfa
9

Enw

 s atebwch ‘Ydy’, a chafodd ei eni yng Nghymru
O
neu Loegr, peidiwch ag anfon unrhyw
ddogfennau. Rhowch y rhif system o’i dystysgrif
geni i ni – darllenwch dudalen 4 o’r CH2 Nodiadau

Rhif system

Cod post

67

At ddefnydd swyddogol yn unig
Tudalen 6

Ydw

A ydych am hawlio ar gyfer rhagor o blant yn awr?
Nac ydw

Os atebwch ‘Nac ydw’, ewch i gwestiwn 68

Ydw

 s atebwch ‘Ydw’, ewch i dudalen 7 o’r
O
CH2 Nodiadau. Llenwch y ffurflen ‘Plant
ychwanegol’, yna ewch i gwestiwn 68

At
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4 Enillwyr incwm uwch
68

Dim ond os yw’ch incwm unigol chi neu’ch partner yn
fwy na £50,000 y flwyddyn y dylech ateb cwestiwn 68.
Os yw’ch incwm unigol chi neu’ch partner:
• yn fwy na £60,000 y flwyddyn – bydd tâl treth
sy’n gyfwerth â’r taliad Budd-dal Plant yn gymwys,
felly efallai na fyddwch am i Fudd-dal Plant gael ei
dalu i chi
• rhwng £50,000 a £60,000 y flwyddyn – bydd tâl treth
sy’n llai na’r taliad Budd-dal Plant yn gymwys, felly
efallai y byddwch am i Fudd-dal Plant gael ei dalu i chi

A ydych am i Fudd-dal Plant gael ei dalu i chi?
Dim ond os yw’ch incwm unigol chi neu’ch partner yn fwy
na £50,000 y flwyddyn y dylech ateb y cwestiwn hwn.
Darllenwch dudalen 5 o’r CH2 Nodiadau.
Nac ydw

 id wyf am i Fudd-dal Plant gael ei dalu i mi, ond
N
rwyf am ddiogelu fy Mhensiwn y Wladwriaeth.
Ewch i’r datganiad ar dudalen 8

Ydw

 wyf am i Fudd-dal Plant gael ei dalu i mi. Rwy’n
R
deall efallai y bydd yn rhaid i mi neu fy mhartner
dalu tâl Treth Incwm. Ewch i gwestiwn 69

	Os nad ydych yn siŵr a yw’ch incwm unigol chi neu’ch
partner yn fwy na £50,000, darllenwch dudalen 2 o’r
CH2 Nodiadau.

5 Sut yr hoffwch gael eich talu
69

6 Manylion banc

	A ydych am i Fudd-dal Plant gael ei dalu i chi bob wythnos?

73

Fel arfer byddwn yn talu Budd-dal Plant bob 4 wythnos
i gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu.

70

Os atebwch ‘Nac ydw’, ewch i gwestiwn 71

Ydw

Os atebwch ‘Ydw’, ewch i gwestiwn 70

 allwn dalu Budd-dal Plant i mewn i gyfrif a enwebir
G
gennych os yw’r cyfrif yn gallu cael trosglwyddiad credyd
uniongyrchol – er enghraifft, cyfrif banc neu gymdeithas
adeiladu addas.

 Mae’r cyfrif yn enw rhywun arall – rhowch wybod
i ni beth yw enw deiliad y cyfrif yn y blwch isod

	Er mwyn cael Budd-dal Plant bob wythnos, ticiwch bob
blwch sy’n berthnasol i chi neu’ch partner

	A ydych eisoes yn cael Budd-dal Plant?

Enw 1
Enw 2
74

Os atebwch ‘Nac ydw’, ewch i gwestiwn 73

Ydw

Os atebwch ‘Ydw’, ewch i gwestiwn 72

	Enw’r banc neu’r gymdeithas adeiladu
Os oes gennych gyfrif cerdyn Swyddfa’r Post®,
ysgrifennwch ‘Swyddfa’r Post’.
At
ddefnydd
y swyddfa
14

75

Nac ydw

Cod didoli’r gangen. Darllenwch dudalen 5 o’r CH2 Nodiadau.

—
76

—

Rhif y cyfrif. Darllenwch dudalen 5 o’r CH2 Nodiadau.

	A ydych am newid y banc neu’r gymdeithas adeiladu
rydym yn talu’ch Budd-dal Plant iddo/iddi?
Nac ydw

 s atebwch ‘Nac ydw’, ewch i’r datganiad
O
ar dudalen 8

Ydw

Os atebwch ‘Ydw’, ewch i gwestiwn 73

At
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 Mae’r cyfrif mewn enwau ar y cyd – rhowch wybod
i ni beth yw enwau deiliaid y cyfrif yn y blwch isod

 Rwyf i, neu mae fy mhartner, yn cael un neu ragor
o’r canlynol:
• Cymhorthdal Incwm
• Lwfans Ceisio Gwaith ar sail incwm
• Credyd Pensiwn
• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn ymwneud ag incwm
• Credyd Cynhwysol

72

At
ddefnydd
y swyddfa
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 Mae’r cyfrif yn fy enw i – ewch i gwestiwn 74

 Rwyf yn rhiant sengl

71

Ticiwch y blwch sy’n berthnasol i chi
 arllenwch dudalen 5 o’r CH2 Nodiadau cyn llenwi’r
D
adran hon.

	Mae tudalen 5 o’r CH2 Nodiadau yn rhoi gwybod a oes
modd eich talu bob wythnos.
Nac ydw

At
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77

	Os yw’r cyfrif gyda chymdeithas adeiladu, rhowch wybod
i ni beth yw’r rhif rôl neu’r cyfeirnod os yw hwnnw gennych
Darllenwch dudalen 5 o’r CH2 Nodiadau.

78

	Os nad oes gennych gyfrif y gallwn dalu
i mewn iddo, rhowch ‘X’ yn y blwch hwn

Pwysig
Llenwch y datganiad ar dudalen 8.

Tudalen 7

At
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Datganiad
Ticiwch y blychau sy’n berthasnol i chi a llofnodwch y ffurflen hon i hawlio Budd-dal Plant.
	Rwy’n anfon y dystysgrif/tystysgrifau geni neu ddogfennau eraill sydd eu hangen arnoch gyda’r ffurflen hon.
	Os na anfonwch y dogfennau sydd eu hangen arnom gyda’r ffurflen hawlio hon, bydd oedi cyn penderfynu ar eich hawliad.
Peidiwch ag anfon llungopïau.
	Rwyf yn datgan bod yr wybodaeth a roddwyd gennyf ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn.
Os rhoddaf wybodaeth y gwn nad yw’n gywir neu’n gyflawn, gallwch gymryd camau yn fy erbyn.
Llofnod				

At
ddefnydd
y swyddfa
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Dyddiad DD MM BBBB

Dogfennau sydd eu hangen arnom

Help

Mae angen i chi anfon y dogfennau hyn atom gyda’ch ffurflen hawlio os nad
oes neb wedi hawlio ar gyfer y plentyn o’r blaen:
•	tystysgrif geni ar gyfer pob plentyn yn yr hawliad hwn os cofrestrwyd geni’r
plentyn yng Ngogledd Iwerddon neu’r tu allan i’r DU
•	os ganwyd unrhyw blentyn yn yr hawliad hwn y tu allan i’r DU, bydd angen
i ni hefyd weld ei basbort(au) neu ddogfennau teithio a ddefnyddiwyd i gael
mynediad i’r DU

Os oes angen rhagor o help neu
wybodaeth arnoch,
	ewch i www.gov.uk/child-benefit
neu ffoniwch ein llinell gymorth isod.

Os yw’r hawliad hwn ar gyfer plentyn rydych wedi’i fabwysiadu, rhaid i chi anfon
y dystysgrif mabwysiadu atom.
Peidiwch ag anfon llungopïau o unrhyw rai o’r dogfennau a anfonwch atom.
•	hefyd, mae angen i chi anfon unrhyw dudalennau ychwanegol atom rydych
wedi’u llenwi os ydych am hawlio ar gyfer mwy na 2 blentyn
Os na anfonwch y dogfennau sydd eu hangen arnom gyda’r ffurflen hawlio,
bydd oedi cyn penderfynu ar eich hawliad.
Sicrhewch fod gennym y cyfeiriad cywir er mwyn dychwelyd eich dogfennau.
Os byddwch yn symud heb roi gwybod i ni beth yw’ch cyfeiriad newydd, ni
fyddwn yn gallu dychwelyd eich dogfennau ac efallai y byddwn yn eu dinistrio.
Os credwn fod unrhyw ddogfennau a anfonwch atom yn annilys, mae’n bosibl
y byddwn yn eu cadw.

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud yn awr
Llenwch y label cyfeiriad a’i anfon atom gyda’r ffurflen hawlio hon ac unrhyw
ddogfennau neu dudalennau o’r rhestr uchod yn yr amlen amgaeëdig. Bydd
angen stamp. Sicrhewch eich bod yn talu’r swm postio cywir.
Os nad oes gennych amlen, anfonwch y ffurflen hon i:
Swyddfa Budd-dal Plant
Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM
Tŷ Thedford
Stryd Fawr
PORTHMADOG
LL49 9BF

Os yw’ch amgylchiadau wedi newid:
ewch i www.gov.uk/reportchanges-child-benefit
• ffoniwch Wasanaeth Cwsmeriaid
Cymraeg CThEM ar 0300 200 1900
•	defnyddiwch ffôn testun i ffonio’r
Llinell Gymorth Budd-dal Plant ar
0300 200 3103 (Saesneg yn unig)
•	ysgrifennwch i
Swyddfa Budd-dal Plant
Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM
Tŷ Thedford
Stryd Fawr
PORTHMADOG
LL49 9BF
•	Os ydych dramor, ffoniwch
+44 (0)300 200 1900
Pan fyddwch yn cysylltu â ni, dylech roi’ch:
• enw llawn
• rhif Yswiriant Gwladol
• rhif Budd-dal Plant
• rhif ffôn yn ystod y dydd
I gael gwybodaeth am arian arall y gall
fod gennych hawl iddo, darllenwch
dudalen 6 o’r CH2 Nodiadau, ‘Budd-dal
Plant: Cael eich hawliad yn iawn’.

Fel arfer byddwn yn dychwelyd eich dogfen(nau) atoch cyn pen 4 wythnos.
Pan fyddwn wedi delio â’ch hawliad byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod
i chi p’un a allwch gael Budd-dal Plant ac, os felly, faint.

At ddefnydd swyddogol yn unig
Goheb/Corres

Wedi’i olrhain/Traced

CLI

Dogfen(nau) a ddychwelwyd/Document(s) returned
Tystysgrif geni/Birth certificate Arferol/Normal
Pasbort/Passport

Wedi’i gofnodi/Recorded

Arall/Other

Wedi’i gofrestru/Registered
Tudalen 8

Dyddiad y daeth yr hawliad i law/
Date claim received

Label cyfeiriad – dylech ei llenwi a’i dychwelyd ynghyd â’ch ffurflen gais wedi’i llenwi.

Enw
Cyfeiriad – llinell 1
Cyfeiriad – llinell 2
Tref/Dinas
Sir
Cod post

Gwnewch yn siŵr y dangosir eich cod post yn
gywir o fewn y blychau. Er enghraifft, byddai’r
cod post XX1 6AA yn cael ei ddangos fel

X X 1

6 A A

Rhowch eich enw a’ch cyfeiriad uchod mewn
priflythrennau gan ddefnyddio pen du a dychwelwch
y label cyfeiriad hon ynghyd â’ch ffurflen gais wedi’i llenwi.
Pwysig – os nad ydych yn anfon y label cyfeiriad hon ynghyd â’ch ffurflen gais, efallai y bydd
yn cymryd hirach i ni anfon eich dogfennau yn ôl atoch ac i wneud penderfyniad ynghylch eich cais.

At ddefnydd CThEM yn unig – byddwn yn defnyddio hwn pan fyddwn yn anfon eich dogfennau yn ôl atoch.

Eich dogfennau
Diolch am anfon eich ffurflen gais atom. Rwyf wedi amgáu eich
tystysgrif(au) geni
dogfen(nau) arall/eraill
Nid oes yn rhaid i chi wneud unrhyw beth – byddwn yn ysgrifennu atoch eto cyn gynted ag yr ydym
wedi gwneud penderfyniad ynghylch eich cais.

CH3 (Label cyfeiriad)

CThEM 04/17

