
FFURFLEN APELIO 
ATEBOLRWYDD TRETH GYNGOR

Rhif yr Apêl (at ddefnydd y swyddfa yn unig) 

Cyfeirnod WUI (at ddefnydd y swyddfa yn unig)

Pwysig:  Dylech ddarllen y nodiadau canllaw wrth lenwi’r ffurflen hon.

1. Ysgrifennwch eich enw llawn yn y bwlch a ddarperir. (Os ydych yn cwblhau’r ffurflen hon ar 
ran rhywun arall, ysgrifennwch eu henw yn y bwlch.)

2. Ysgrifennwch y cyfeiriad lle yr hoffech i ni gysylltu â chi yn y bwlch isod

Ai dyma’r cyfeiriad y mae eich apêl yn ymwneud ag ef? Ie Nage 

Os ydych wedi ticio ‘Nage’, ysgrifennwch y cyfeiriad y mae eich apêl yn ymwneud ag ef isod

Ysgrifennwch eich rhif ffôn yn ystod y dydd yma

Sut hoffech i ni gysylltu â chi?  Trwy’r post Trwy e-bost 

Os ydych wedi ticio “Trwy e-bost”, nodwch eich cyfeiriad e-bost yma

3. Rhowch y wybodaeth ganlynol i ni, os gwelwch yn dda 

Enw’r cyngor:

Y dyddiad pan ysgrifennoch at y cyngor am eich bil 
treth gyngor:

Y dyddiad pan ysgrifennodd y cyngor yn ôl atoch a dweud 
wrthych fod gennych hawl apelio: (gofynnir i chi amgáu copi o’r llythyr hwn)

Os nad yw’r cyngor wedi ysgrifennu’n ôl atoch ac mae mwy na dau fis wedi mynd ers i chi 
ysgrifennu atynt, ticiwch y blwch yma

Os ydych wedi gwneud apêl am fudd-dal tai hefyd ac yr ydych yn aros i glywed amdani, 
ticiwch y blwch yma

Cyfeirnod treth gyngor / cyfeirnod y bil

Cyfeiriad a chod post:

Cyfeiriad a chod post:



4. Defnyddiwch y bwlch isod i esbonio eich rhesymau am apelio.

Mae Tribiwnlys Prisio Cymru (TPC) yn rheolydd data o dan y Ddeddf Diogelu Data. Cadwn wybodaeth am resymau 
cyfreithiol, er enghraifft, er mwyn i’r Tribiwnlys Prisio wneud penderfyniadau am apeliadau. Pan dderbyniwn eich ffurflen 
apelio efallai bydd angen i ni gael gwybodaeth amdani gan y cyngor. Bydd hyn yn ein helpu i ddelio â’ch apêl cyn gynted 
ag sy’n bosibl. Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i ni roi copi o’ch apêl i’r cyngor, Defnyddiwn y wybodaeth a dderbyniwn 
gennych yng nghyswllt eich apêl yn unig ac er mwyn gofyn am adborth am y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu.

Noder: Ni fedrwn ddychwelyd unrhyw ddogfennau a anfonwch atom. Caiff dogfennau a anfonir atom eu sganio, eu llarpio 
a’u gwaredu’n ddiogel; felly peidiwch ag anfon dogfennau gwreiddiol atom.

Eich llofnod                                                                                Dyddiad


