
 
 
 
 

Apêl Gostyngiadau’r Dreth Gyngor 
Ffurflen Ymholi (Apelydd) 

 
 
 

Gofynnir i chi gwblhau’r ffurflen hon mewn llythrennau bras a’i dychwelyd 
atom o fewn pythefnos 
 
Rhif yr Apêl   
 
Cwestiwn 1 
 
Ydych chi’n dymuno parhau gyda’ch apêl?  

Ydw     ewch i Gwestiwn 2 
        
Nac ydw   ewch i waelod tudalen 2, rhowch eich enw i mewn a dychwelwch y    
                       ffurflen atom. Byddwn yn trin eich apêl fel un sydd wedi’i thynnu yn ôl 
 
 
Cwestiwn 2 
 
Os oes cynrychiolydd gennych, rhowch 
yr enw a’r manylion cyswllt i ni. 
 
 
Os byddwch yn dewis cynrychiolydd  
ar ôl dychwelyd y ffurflen hon, gallwch  
anfon eu manylion yn nes ymlaen. 
 
 
 
Cwestiwn 3 
 
Ydych chi’n dymuno cael gwrandawiad i’ch apêl lle gallwch chi (neu eich 
cynrychiolydd os oes un gennych) gwrdd â’r Tribiwnlys a rhoi eich achos? 
 
Ydw  Ewch i Gwestiwn 4 ac atebwch Gwestiynau 4 i 8 
 
Nac ydw Trefnwn ni wrandawiad ond clywir yr apêl heb i chi fod yno, os yw’r 

Tribiwnlys yn cytuno bod digon o dystiolaeth i’w hystyried.  
Ewch i waelod tudalen 2, rhowch eich enw i mewn a dychwelwch y 
ffurflen atom. 
 

Enw: 

Cyfeiriad: 

 

Cod post: 

Rhif ffôn: 

Cyfeiriad e-bost: 

 



Cwestiwn 4 
 
Os ydych wedi dewis mynychu gwrandawiad, fel arfer rhoddwn o leiaf chwe wythnos 
o rybudd am ddyddiad y gwrandawiad. 
 
Ticiwch y blwch hwn os gallwch dderbyn rhybudd byrrach.  
Efallai gallwn drefnu eich apêl yn gynt, er enghraifft,  
os bydd apêl arall wedi’i chanslo. 
 
 
Cwestiwn 5 
 
Os ydych wedi dewis mynychu gwrandawiad,  
nodwch os oes unrhyw ddyddiau neu  
ddyddiadau rheolaidd (er enghraifft oherwydd  
apwyntiadau ysbyty neu wyliau) pan na fyddech 
yn gallu dod i wrandawiad.  
 
 
Cwestiwn 6 
 
Oes angen cyfieithydd arnoch?  Oes     Nac oes 
 
Os ydych wedi ticio ‘Oes’, trefnwn i gyfieithydd annibynnol fod ar gael yn y 
gwrandawiad. Nodwch ba iaith a thafodiaith rydych yn eu defnyddio.  
 
Iaith       Tafodiaith    
  
 
 
Cwestiwn 7 
 
Oes angen arwyddwr arnoch?  Oes    Nac oes 
 
Os ydych wedi ticio ‘Oes’, trefnwn i arwyddwr annibynnol fod ar gael yn y 
gwrandawiad.    
   
 
Cwestiwn 8 
 
Nodwch unrhyw anghenion arbennig sydd  
gennych am leoliad y gwrandawiad, fel dolenni  
sain, palanteipydd neu fynediad anabl.  
 
 
 
 
 
Llofnod         Dyddiad  
 

 


