
                                                                                                
 

CAIS AR GYFER DIYSTYRU PERSONOL – AELODAU (A DIBYNYDDION) LLUOEDD 

SY’N YMWELD 

Gall unigolyn gael ei ddiystyru ar gyfer dibenion gostyngiad os oes ganddo ef neu hi 'gysylltiad 

perthnasol’ gydag aelod o’r lluoedd arfog sy’n ymweld o un o’r gwledydd y mae’r Ddeddf Lluoedd 

Arfog sy’n ymweld 1952 yn gymwys.  

Mae gan unigolyn gysylltiad perthnasol os ydynt yn: 

 [A] aelod o’r llu hwnnw, neu’n aelod o gydran sifil y llu; neu 

 [B] yn ddibynnol ar aelod, os nad yw'r dibynnydd yn (a) Ddinesydd Prydeinig neu (b) yn Ddinesydd 

Prydeinig nad yw'r preswylio fel arfer yn y DU. 

Gall aelodaeth unigolyn o luoedd sy’n ymweld ei brofi gyda thystysgrif a gyhoeddwyd o dan adran 11 

Deddf Lluoedd Arfog sy’n Ymweld 1952. 

*ymhob achos, darparwch gopi o dystysgrif Adran 11 fel yr uchod. 

CYFEIRIAD___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

RHOWCH ENWAU A DYDDIADAU GENI HOLL AELODAU O’CH AELWYD SY'N 18 OED NEU THROSODD:- 

ENW______________________________________ DYDDIAD GENI ____________________ 

____________________________________ ____________________ 

____________________________________ ____________________ 

A oes aelod o’r lluoedd arfog sy’n ymweld yn byw yn yr annedd? OES/NAC OES  

Os ydych yn dibynnu ar aelod o’r lluoedd arfog sy’n ymweld: 

Ydych chi’n Ddinesydd Prydeinig? YDW/NAC YDW Os ydych, sawl diwrnod ydych chi dramor 

________ 

Os NAD darparwch gopi o’ch pasbort gan gynnwys fisa mynediad i'r DU. 

DATGANIAD 

Rwy’n deall gall y Cyngor ddymuno gwirio’r wybodaeth yr wyf wedi ei ddarparu. Byddaf yn hysbysu’r 

Cyngor ar unwaith am newidiadau i statws yr eiddo. Rwy’n deall o dan Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 

1992, gall unrhyw un sy’n darparu gwybodaeth anwir gael eu herlyn neu wynebu cosbau. Hyd y gwn 

i mae'r wybodaeth yr wyf yn ei rhoi yn wir ac yn gyflawn. 

LLOFNOD ______________________________________ DYDDIAD _____________________ 

Y CAPASITI YR YDYCH YN ARWYDDO ___________________________________ 

D.S. Gall y wybodaeth hon gael ei ddefnyddio gan y Cyngor ar gyfer dibenion perthnasol eraill. 

 



                                                                                                
 
Nodiadau ychwanegol 

Bydd y ddiystyriaeth hon ond yn cael ei ddefnyddio os nad yw’r unigolyn sy’n gysylltiedig â’r lluoedd 

sy’n ymweld yn atebol ar gyfer treth y cyngor, er enghraifft; os yw aelod o’r lluoedd sy’n ymweld yn 

aros gyda dinesydd Prydeinig.  

Nid yw’r ddiystyriaeth yn gymwys i ddibynnydd o aelod o’r lluoedd sy’n ymweld os yw’r dibynnydd 

yn ddinesydd Prydeinig. 

 


