
Ffurflen Anghydfod  Cyfeirnod yr Hawliad: 

Pwy ydych chi?  Hawlydd    Landlord  Person a benodwyd 

Dylech gwblhau naill ai Rhan 1 neu Ran 2 ond ni ddylech lenwi'r ddwy ran. 

Rhan 1 

1. Mae angen datganiad ysgrifenedig arnaf yn egluro sut yr ydych wedi penderfynu ar

fy hawl i gael budd-dal tai a/neu ostyngiad y Dreth Gyngor (dileer yr hyn sy'n

amherthnasol)

2. Rwy'n anghytuno â'r penderfyniad ac eisiau ichi edrych arno eto

Rhan 2 

1. Rwyf am apelio yn erbyn eich penderfyniad mewn perthynas â Budd-dal Tai

2. Rwyf am apelio yn erbyn eich penderfyniad mewn perthynas â Gostyngiad y Dreth

Gyngor

Eich manylion 

Teitl: 

Cyfenw 

Enwau eraill 

Cyfeiriad  

I gyflymu'r broses apêl byddai'n ddefnyddiol pe gallech roi rhif ffôn cyswllt neu gyfeiriad 
e-bost isod rhag ofn y bydd angen i'r awdurdod lleol neu'r Gwasanaeth Triwbiwnlysoedd 
gysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth.  

 Rhif ffôn: 

Cyfeiriad e-bost 

A ydych wedi trefnu i rywun eich helpu â'ch apêl?   Ydw          Nac ydw 

Nodwch enw a chyfeiriad eich cynorthwy-ydd. 

Enw'r cynorthwy-ydd  

Ei gyfeiriad/ei chyfeiriad  

A ydych yn dymuno awdurdodi'r person hwn i weithredu ar eich rhan ym mhob mater sy'n 
ymwneud â'r anghydfod hwn?  



Ydw Nac ydw  Os ydych, llofnodwch yma 

Penderfyniadau ynghylch Budd-dal Tai na allwch apelio yn eu herbyn 
Mae rhai penderfyniadau na allwch apelio yn eu herbyn, er enghraifft: 

 Pa wybodaeth a thystiolaeth y mae angen ichi eu rhoi inni

 Os na fyddwn yn ailystyried ein penderfyniad oherwydd ichi gyflwyno'ch cais yn rhy hwyr

 Ein hawl i adennill gordaliad a roddwyd ichi

 Sut y byddwn yn adennill y gordaliad a roddwyd ichi,

 Os ydych o'r farn fod ein penderfyniad ar Daliad Tai Dewisol yn anghywir.

 Y terfyn cyfalaf.

Ynghylch y penderfyniad 
A wnewch chi roi gwybod inni: 

Dyddiad llythyr y penderfyniad  

Yr union gyfnod y mae'r anghydfod yn 

berthnasol iddo 

Sail yr anghydfod 
Dylech nodi pa benderfyniad rydych chi'n apelio yn ei erbyn a rhoi'r rhesymau dros eich apêl. Y 
rhain yw 'sail eich apêl'. Nid oes rhaid rhoi rhesymau hir na rhai wedi'u hysgrifennu mewn iaith 
gyfreithiol ond mae angen ichi ddweud mwy na 'Rwy'n anghytuno' yn unig. Dylech esbonio'n 
syml pam rydych chi'n credu bod y penderfyniad rydych chi'n anghytuno ag ef yn anghywir.  

Os oes gennych wybodaeth neu dystiolaeth i gefnogi eich ffurflen anghydfod, er enghraifft, os 
oes gennych lythyr gan eich meddyg, dylech ei amgáu gyda'r ffurflen hon a thicio yma      . 



Eich llofnod: Dyddiad 

Os penodwyd rhywun yn swyddogol i weithredu ar eich rhan neu os oes gan rywun yr 
awdurdod i weithredu ar eich rhan, dylent lofnodi yma.  

Beth i'w wneud nawr 

 Gofalwch eich bod yn nodi ar y ffurflen hon pam nad ydych yn cytuno â'r penderfyniad

 Os oes angen rhagor o le arnoch, defnyddiwch ddalen arall o bapur. Cofiwch roi eich enw a

rhif eich hawliad ar unrhyw ddalennau ychwanegol.

 Gofalwch eich bod yn llenwi pob rhan o'r ffurflen hon ac yn ei llofnodi.

 Dychwelwch y ffurflen i'r cyfeiriad canlynol: Budd-daliadau Tai, Tŷ Elwyn, Llanelli, SA15 3AP

neu ewch â hi un o'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn Nhŷ Elwyn, Llanelli, 3 Heol

Spilman, Caerfyrddin neu Neuadd y Dref, Rhydaman.

Rhaid i'ch ffurflen anghydfod ynghylch Budd-dal Tai gyrraedd ein swyddfa cyn 

pen mis ar ôl y dyddiad ar frig y llythyr sy'n rhoi gwybod ichi am y penderfyniad. 

Rhaid i'ch ffurflen anghydfod ynghylch Gostyngiad y Dreth Gyngor gyrraedd 
ein swyddfa cyn pen mis ar ôl y dyddiad ar frig y llythyr sy'n rhoi gwybod ichi 
am y penderfyniad. Fodd bynnag, os ydych chi wedi cyflwyno apêl i'r 
awdurdod a'ch bod:-  

1. heb dderbyn ateb cyn pen 2 fis neu

2. wedi cael ateb ond yn dal i fod yn anfodlon ar y penderfyniad

gallwch gyflwyno apêl yn uniongyrchol i'r Tribiwnlys Prisio (gweler y manylion 

isod).  

Yn achos anghydfod ynghylch Budd-dal Tai yn unig - os ydych chi'n cyflwyno ffurflen 
anghydfod fwy na mis ar ôl dyddiad y penderfyniad, nodwch pam rydych wedi oedi cyn apelio a 
darparwch dystiolaeth gefnogol os yw ar gael.  



Os oes gennych ddogfennau neu lythyron o gefnogaeth gan weithwyr cymdeithasol, cyfreithwyr 
neu ganolfannau Cyngor ar Bopeth ac ati mewn perthynas â'ch cais, amgaewch nhw gyda'r 
ffurflen hon a rhoi tic yma.  

Beth sy'n digwydd pan fyddwn yn ailedrych ar ein penderfyniad?  
Bydd swyddog gwahanol i'r un a wnaeth y penderfyniad gwreiddiol yn gwirio'r penderfyniad i 
weld a yw'n gywir.  

Os ydym yn newid y penderfyniad: 

 mae'n bosibl y byddwn yn ei newid o ddyddiad y penderfyniad gwreiddiol; a

 byddwn yn anfon llythyr atoch yn esbonio ein penderfyniad newydd.

Os yw'r penderfyniad newydd o'ch plaid bydd eich apêl yn dod i ben a byddwch yn cael hawliau 
apelio newydd.  

Os na allwn newid ein penderfyniad: 

 byddwn yn anfon llythyr atoch yn esbonio pam; ac
a) os ydych chi'n apelio mewn perthynas â phenderfyniad am Fudd-dal Tai mae

gennych fis arall i gyflwyno apêl i'r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd.
b) Os ydych chi'n apelio mewn perthynas â phenderfyniad am Ostyngiad y Dreth

Gyngor mae gennych 2 fis o ddyddiad ein llythyr i gyflwyno apêl i'r Tribiwnlys
Prisio.

Tynnu Apêl yn ôl 
Cewch dynnu eich apêl yn ôl ar unrhyw adeg cyn y gwrandawiad ond mae'n rhaid ichi roi 
rhybudd ysgrifenedig i'r awdurdod lleol am hyn.  

Gwybodaeth Gyffredinol 

Apeliadau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor 
Os bydd arnoch angen cysylltu â'r Tribiwnlys 
Prisio mae'r cyfeiriad fel a ganlyn:-  

Tribiwnlys Prisio Cymru 
22 Gold Tops 
Casnewydd 
NP20 4PG  

Rhif ffôn:- 01633 266367 

Apeliadau Budd-dal Tai 
Os bydd arnoch angen cysylltu â'r 
Gwasanaeth Tribiwnlysoedd mae'r cyfeiriad fel 
a ganlyn:- 

Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
Apeliadau Nawdd Cymdeithasol a Chynnal 
Plant 
Eastgate House 
Heol Casnewydd  
Caerdydd 
CF24 0AB 

Rhif ffôn:- 0300 123 1142 

Os oes angen rhagor o gyngor arnoch, 
cysylltwch â:-  

Yr Adain Budd-daliadau Tai 
Cyngor Sir Caerfyrddin  
Tŷ Elwyn 
Llanelli 
SA15 3AP 
Rhif ffôn:  01554 742100 
Ffacs: 01554 742277 

I gael cyngor annibynnol, gallwch gysylltu â: 

Cyngor ar Bopeth 
Llanelli        01554 759626 
Caerfyrddin       01554 234488 
Rhydaman      01269 591091 

Shelter Cymru   01267 229206 



Gwefan: www.sirgar.gov.uk 
E-bost: Budd.Daliadau@sirgar.gov.uk CATCHUP Ltd   01554 776850 neu 

  01554 774570 
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