
Cais am Adolygiad
Budd-dal Tai / Gostyngiad y Dreth Gyngor / Taliadau Tai Dewisol

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn meddwl bod penderfyniad yr ydym wedi'i wneud am eich Budd-dal 
Tai, Gostyngiad y Dreth Gyngor neu Taliadau Tai Dewisol yn anghywir a hoffech i ni edrych arno eto.

Amdanoch Chi

Teitl: Cyfenw/Enw Teulu: Enw(au) Cyntaf:

Dyddiad Geni: Rhif Yswiriant Gwladol: Rhif Hawlio:

Rhif Ffôn Dydd:

Rhif Ffôn Symudol:

Cyfeiriad:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Cod Post ____________________________

Rhif Ffôn Dydd:

Llofnod: Dyddiad:

_______________________________________ _______________________

Eu henw llawn:

Eu cyfeiriad llawn:

_________________________________________________________________________

_________________________________________    Cod Post ______________

A oes rhywun wedi'ch
helpu gyda'ch cais?

DO NADDO 
Os ydych wedi ateb 'do' rhowch y 
manylion canlynol 

Llofnodwch isod i awdurdodi'r person hwn i weithredu ar eich rhan ac er mwyn rhoi caniatâd i
ni ddatgelu gwybodaeth i'r person hwn yn gysylltiedig â'ch cais am adolygiad. 



Budd-dal Tai                             Gostyngiad y Dreth Gyngor Taliadau Tai Dewisol 

Ticiwch i'n hysbysu pa fudd-dal(iadau) yr ydych chi'n meddwl sy'n anghywir

Am y Penderfyniad

Pam eich bod chi'n meddwl bod ein penderfyniad yn anghywir?

Os gallwch chi, nodwch y dyddiad ar y llythyr 
penderfyniad nad ydych yn cytuno ag ef:

Mae angen i ni dderbyn eich ffurflen o fewn un mis calendr o ddyddiad y llythyr penderfyniad. 
Os ydych yn meddwl y bydd eich ffurflen yn hwyr, nodwch pam isod.

Defnyddiwch y gofod ar y dudalen nesaf i ddweud pam nad ydych yn cytuno â'r penderfyniad a
pham eich bod yn meddwl ei fod yn anghywir.  Nid yw'n ddigon dweud, "Nid wyf yn cytuno â'r
penderfyniad" neu "Nid yw'r arian yn ddigon".  Mae'r enghreifftiau canlynol yn rhoi syniad i chi o'r
hyn sydd ei angen:

Enghreifftiau

Rydych wedi defnyddio'r cyflogau anghywir i benderfynu ar fy mudd-dal.  Cefais fy 
nhalu £100 yn unig yn ystod wythnos y Nadolig a dyma dystiolaeth o'm cyflog ar gyfer 
yr wythnos hon";

"Rydych wedi rhoi gwybod i mi nad wyf wedi derbyn y budd-dal ôl-ddyddiedig ar gyfer 
y cyfnod 1 Mawrth i 10 Ebrill.  Nid wyf yn fodlon gyda hyn, gan yr oeddwn yn yr ysbyty
yn ystod y cyfnod hwn ac nid oeddwn yn gallu dychwelyd fy ffurflen yn ôl atoch.  
Dyma lythyr gan fy meddyg yn cadarnhau mai dyma'r achos";

"Nid wyf yn cytuno y dylid adennill y gordaliad Budd-dal Tai o £250 gennyf gan nad 
oeddwn yn ymwybodol bod fy nhenant wedi dechrau gweithio";



Os ydych yn defnyddio unrhyw daflenni ychwanegol o bapur yna sicrhewch eich bod yn rhoi
eich enw, cyfeiriad a rhif hawlio ar bob taflen.

Eich Llofnod : Dyddiad:

_______________________________________ _______________________



Beth i'w wneud nawr

• Sicrhewch eich bod wedi llenwi'r ffurflen yn llawn a'i llofnodi.
• Dychwelwch y ffurflen i ni drwy un o'r dulliau isod.

Anfon i: Y Tîm Apeliadau, RHADBOST BUDD-DALIADAU TAI CYNGOR 
CAERDYDD, Blwch SP 6000, Caerdydd CF11 0WZ

Ffon: 029 2038 5888

029 2082 7441 Ffacs:

Yn bersonol: Hyb y Llyfrgell Ganolog, Yr Ail Lawr, Y Llyfrgell Ganolog, Yr Aes, 
Caerdydd CF10 1FL

Neu i'ch Hyb lleol - cysylltwch â ni ar 029 2087 2088 i gael 
manylion.




