
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tudalen gefn yr Hysbysiad  
 
Beth dylwn i wneud nawr?  
 
Eich cyfrifoldeb chi yw dweud 
wrthym os oes unrhyw beth yn 
anghywir.  
• Os rydym wedi gwneud 
camgymeriad, byddwn yn ei gywiro 
ar unwaith.  
• Os rydych yn anghytuno â'r 
symiau, rhaid i chi ddweud wrthym, 
yn ysgrifenedig, o fewn mis i 
ddyddiad y llythyr, yr hyn rydych yn 
anghytuno ag ef, pam rydych yn 
anghytuno a pha gamau yr hoffech 
i ni eu cymryd.  
 
Os cysylltwch â ni ar ôl mis i 
ddweud wrthym fod y symiau'n 
rhy uchel, mae'r gyfraith yn 
caniatáu i ni gywiro'r hawliad dim 
ond ers i chi gysylltu â ni. Mae'n 
bosibl y gallwch golli budd-dal y 
mae gennych hawl iddo.  
 
Os cysylltwch â ni ar ôl mis i 
ddweud wrthym fod y symiau'n 
rhy isel,byddwn yn cywiro'r hawliad 
yr holl ffordd yn ôl a cheir gordaliad. 
Disgwylir i chi dalu'r gordaliad yn ôl 
am i'r Hysbysiad am y 
Penderfyniad ar Fudd-daliad roi 
gwybod i chi am eich cyfrifoldeb i 
ddweud wrthym. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beth os bydd fy amgylchiadau'n 
newid?  
 
Os bydd eich amgylchiadau'n 
newid ar unrhyw adeg, rhaid i chi 
ddweud wrthym ar unwaith. 
  
Os cysylltwch â ni ar ôl mis i 
ddweud wrthym am newid yn eich 
amgylchiadau a fydd yn golygu y 
byddwch yn derbyn mwy o fudd-
dal, mae'r gyfraith yn caniatáu i ni 
gywiro'r hawliad dim ond ers i chi 
gysylltu â ni. Mae'n bosibl y gallwch 
golli budd-dal y mae gennych hawl 
iddo.  
 
Os cysylltwch â ni ar ôl mis am 
newid yn eich amgylchiadau a fydd 
yn golygu y byddwch yn derbyn llai 
o fudd-dal, byddwn yn cywiro'r 
hawliad yr holl ffordd yn ôl a cheir 
gordaliad. Disgwylir i chi dalu'r 
gordaliad yn ôl am i'r Hysbysiad am 
y Penderfyniad ar Fudd-daliad roi 
gwybod i chi am eich cyfrifoldeb i 
ddweud wrthym. 
 
 
 
 
 
 


