Defnydd Swyddfa’n Unig

SWYDDOG SY’N DELIO Â’R
CAIS:

DYDDIAD CYFLWYNWYD:

DYDDIAD DERBYNIWYD:

Ffurflen Adolygu Penderfyniad y Gofrestr Dai
Mae’r wybodaeth a ddarperir gennych yn gyfrinachol ac yn destun gofynion Deddf Diogelu Data 1998. Bydd
Cyngor Sir Ynys Môn yn cadw ac yn prosesu’r data personol hwn i’w alluogi i asesu angen ac, yn benodol, i
ddarparu gwasanaethau tai, digartrefedd neu unrhyw wasanaethau cysylltiedig y gallech fod yn gymwys i’w
derbyn. Mae’n bosib y bydd y manylion personol a rannwch yn cael eu rhannu gydag asiantaethau allanol
penodol sy’n cynorthwyo gydag asesu a/neu ddarparu gwasanaethau a hefyd fel rhan o unrhyw ddyletswyddau
statudol sy’n ei gwneud yn ofynnol i ni ddatgelu’r wybodaeth.

Cyfeiriwch os gwelwch yn dda at adran 12 y Cynllun Gosod Tai Cyffredin am ragor o wybodaeth ynglwn â gofyn
am adolygiad a’r weithdrefn y mae’r Cyngor yn ei dilyn. Mae’r polisi hwn ar gael ar-lein yn www.ynysmon.gov.uk.
Fel arall, cysylltwch ag aelod o staff yn y Tîm Opsiynau Tai ar (01248) 752200 am gyngor pellach.

Cyfeirnod eich cais am dw (mae i’w weld ar eich llythyr penderfyniad):
Enw:

Dyddiad geni:

Cyfeiriad presennol:

Dyddiad y penderfyniad rydych yn gofyn i
ni ei adolygu:

Rhif(au) ffôn:

Enw’r swyddog sy’n delio efo’r achos
(os gwyddoch hyn):

Cyfeiriad e-bost:
Pa rai o’r penderfyniadau hyn ydych chi eisiau i’r Cyngor eu hailystyried?
(Ticiwch bob bocs perthnasol. Cewch ddewis mwy nag un opsiwn.)
a

Y band blaenoriaeth a roddwyd i chi

b

Eich dyddiad amser aros

c

Cafodd eich cais ei wrthod (ni chawsoch fynd ar y gofrestr dai)

d

Cafodd eich cais ei dynnu oddi ar y gofrestr dai

e

Mae eich blaenoriaeth wedi gostwng oherwydd:
i)

cawsoch eich rhoi mewn band blaenoriaeth is

ii) mae eich amser aros wedi cael ei addasu
iii) cafodd eich cais ei atal
f

Eich bod chi wedi gwrthod cynnig o dw (nid ydych chi’n meddwl eich bod wedi gwrthod)

g

Y bydd cynnig o dw yn cyfrif tuag at y ddau gynnig y mae gennych hawl i•w derbyn

h

Penderfyniad ynghylch ffeithiau eich achos sy’n debygol o gael, neu sydd wedi cael eu
cymryd i ystyriaeth pan fo’r Cyngor yn ystyried gosod tw i chi neu beidio o•r gofrestr dai.
Os ydych wedi dewis (g) nodwch yma os gwelwch yn dda pa benderfyniad ydych chi
eisiau i ni ei adolygu:

Rhowch eich rhesymau am ofyn i ni adolygu’r penderfyniad hwn os gwelwch yn dda
(parhewch ar bapur ar wahân os oes angen).

Llofnod yr Ymgeisydd:

Dyddiad:

Anfonwch y ffurflen hon at: Tîm Opsiynau Tai (Gwasanaethau Tai)
Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn LL77 7TW
Ffôn: (01248) 752200. E-bost: tai@ynysmon.gov.uk Ffacs: (01248) 752233.
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