
Help yn defnyddio'r ffurfen PDF hon 
Gallwch arbed data a deipiwyd i mewn ar y r ffurfen gais PDF hon drwy 
ddefnyddio Adobe Reader XI neu fersiwn newydd. Mae hyn yn golygu nid oes 
yn rhaid i chi lenwi’r ffurfen hon mewn un sesiwn. 

Bydd y ffurfen hon dim ond yn arbed os: 
• bydd y ffurfen yn cael ei harbed ar eich cyfrifadur ac, 
• wedi’i agor drwy ddefnyddio Adobe Reader XI neu fersiwn newydd 

Ni fydd y ffurfen yn arbed mewn: 
• hen fersiynau o Acrobat Reader 
• darllenwyr PDF, er enghraifft Preview ar Mac neu Foxit ar PC 

Gallwch lawrlwytho Adobe Reader am ddim o wefan Adobe. 

Os ydych yn cael anawsterau technegol o ran: 
• lawrlwytho’r ffurfen hon 
• symud o gwmpas y ffurfen hon, neu 
• argraffu’r ffurfen hon 

Cysylltwch â llinell gymorth DWP Ar-lein 
Ff ôn: 0800 169 0154 
E-bost: dwponline.helpdesk@dwp.gsi.gov.uk 

Nid yw galwadau i rifau 0900 yn costio mwy na galwad ddaearyddol safonol 
ac maent yn cyfrif tuag at unrhyw gofnodion am ddim neu gynhwysol yn eich 
cytundeb llinell tir neu ff ôn symudol. 

Oriau agor 
Dydd Llun i ddydd Gwener: 8am - 6pm 
Ar gau dros y penwythnos a phob Gŵyl Gyhoeddus a Gwyliau’r Banc 

I gael cymorth a chyngor ar y wybodaeth y mae angen i chi ei rhoi ar y ffurfen 
neu am y budd-dal rydych am ei hawlio, cysylltwch â'r swyddfa sy'n delio â'r 
budd-dal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os ydych yn anghytuno gyda phenderfyniad am: 
l Budd-dal Tai cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol 
l Budd-dal Plant, Lwfans Gwarchodwr neu Gredydau Treth 

cysylltwch â Chyllid a Thollau EM 

Os ydych yn angytuno gyda phenderfyniad 
a wnaethpwyd gan yr Adran Gwaith a 
Phensiynau 

Ynglŷn â’r ffurflen hon 
Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon i ofyn am Ailystyriaeth Orfodol os 
nad ydych yn cytuno gyda phenderfyniad. Mae hyn yn golygu y bydd 
swyddog penderfyniadau yn edrych eto ar eich cais ac edrych os oedd 
y penderfyniad yn gywir neu anghywir. 

Mae'n bwysig ein bod yn gwneud y penderfyniad cywir. I’n helpu i 
wneud hynny, bydd y ffurflen hon yn gofyn i chi: 
l dweud wrthym y rhesymau pam rydych yn credu fod y 

penderfyniad yn anghywir, a 
l rhoi unrhyw wybodaeth newydd i ni nad ydym wedi’i gweld eisoes 

Mae’n haws ffonio 
Gallwch ofyn am Ailystyriaeth Orfodol dros y ffôn. Bydd eich cais yn 
cael ei edrych arno yn union yr un fath. Mae’n llawer cyflymach a 
gallwch egluro pam rydych yn credu fod y penderfyniad yn anghywir 
dros y ffôn, heb angen llenwi unrhyw beth. Mae’r rhif ffôn ar frig eich 
llythyr penderfyniad. 

Os ydych eisiau gofyn am Ailystyriaeth Orfodol yn 
ysgrifenedig 
Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon i ofyn am Ailystyriaeth Orfodol. Mae 
llyfryn i’ch helpu i lenwi’r ffurflen hon a elwir yn CRMR1AW. Mae’n 
egluro pa wybodaeth rydych angen ei chynnwys ac mae enghreifftiau 
o’r math o wybodaeth y gallwn ei hystyried. Gallwch ei darllen ar-lein 
yn www.gov.uk/ andatory-reconsideration  
Pan rydych yn cwblhau’r ffurflen: 
l defnyddiwch inc du i gwblhau’r ffurflen ac ysgrifennwch mewn 

LLYTHRENNAU BRAS 
l gallwch deipio eich gwybodaeth yn lle ei hysgrifennu os yw’n haws i 

chi 
l mae’n rhaid i bawb gwblhau Rhannau 1, 4 a 5 
l dylech ond gwblhau Rhan 2 os ydych yn llenwi’r ffurflen ar ran 

rhywun arall, fel plentyn neu berson rydych yn ei gynrychioli 
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Ar ôl i chi gwblhau’r ffurflen 
l Argraffwch y ffurflen a’i llofnodi 
l Postiwch y ffurflen yn ôl i’r cyfeiriad sydd ar frig eich llythyr penderfyniad 
l Anfonwch unrhyw dystiolaeth perthnasol ar yr un pryd 
l Byddwn yn anfon neges testun neu lythyr atoch i ddweud wrthych ein bod wedi derbyn eich ffurflen 
l Bydd swyddog penderfyniadau gwahanol yn edrych ar eich cais ac unrhyw wybodaeth newydd rydych yn 

ei darparu. Os gallant newid y penderfyniad, byddant yn gwneud hynny. Mae’n bwysig eich bod yn deall y 
gallai’r swm sy’n cael ei ddyfarnu i chi fynd i fyny, i lawr neu aros yr un fath. Gallai eich budd-dal hefyd 
gael ei stopio 

l Pan rydym wedi gwneud ein penderfyniad, byddwn yn anfon llythyr atoch a elwir yn Hysbysiad 
Ailystyriaeth Orfodol 

CRMR1W 01/18 2 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

Rhan 1: Amdanoch chi – y person rydym wedi gwneud y penderfyniad amdano 

Teitl 

Cyfenw 

Enw cyntaf 

Dyddiad geni 

Rhif Yswiriant Gwladol (YG)* 
Gallwch ddod o hyd i hwn ar frig y 
llythyr penderfyniad, eich cerdyn rhif 
Yswiriant Gwladol (YG), slipiau cyflog 
neu lythyrau gan yr Adran Gwaith a 
Phensiynau. 
* Os ydych yn gofyn am Ailystyriaeth 
Orfodol ar ran plentyn, rhowch eu Rhif 
Cyfeirnod Plentyn yma 

Ar gyfer pa fudd-dal ydych chi’n
gofyn am Ailystyriaeth Orfodol? 

Eich cyfeiriad presennol 

Cod post 

Rhif ffôn 

Rhif ffôn symudol 

Efallai y byddwn angen eich ffonio 
am fwy o wybodaeth. Dywedwch 
wrthym pa bryd yw orau i gysylltu â 
chi. 

Llenwch y ffurflen hon gydag INC DU ac mewn LLYTHRENNAU BRAS. 

Llythrennau Rhifau Llythyren 

Rhif Cyfeirnod Plentyn 

Dydd Llun am pm 

Dydd Mawrth am pm 

Dydd Mercher am pm 

Dydd Iau am pm 

Dydd Gwener am pm 
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Rhan 2: Os yw cynrychiolydd yn cwblhau’r ffurflen 

Dim ond os ydych yn gynrychiolydd yr ydych angen cwblhau’r adran hon. Fel arall, ewch i Ran 3. Drwy 
gynrychiolydd rydym yn golygu rhywun nad yw'r person rydym wedi gwneud penderfyniad amdanynt. 
Er enghraifft, gallai hyn fod yn ofalwr, rhiant, perthynas, ffrind, Dirprwy cyfreithiol rhywun a.y.y.b. 

Enw cynrychiolydd 

Perthynas â’r cynrychiolydd 
(Er engharifft rhiant, gofalwr, 
Dirprwy cyfreithiol a.y.y.b.) 

Teitl 

Cyfenw 

Enw cyntaf 

Cyfeiriad y cynrychiolydd 

Cod post 

Rhif cyswllt y cynrychiolydd 

Efallai y byddwn angen eich ffonio 
am fwy o wybodaeth. Dywedwch 
wrthym pa bryd yw orau i gysylltu â 
chi. 

Dydd Llun am pm 

Dydd Mawrth am pm 

Dydd Mercher am pm 

Dydd Iau am pm 

Dydd Gwener am pm 

Rhan 3: Ynglŷn â’r penderfyniad gwreiddiol 

Ydych chi’n gofyn i ni edrych eto ar  
eich penderfyniad o fewn mis o’r  
dyddiad ar eich llythyr  
penderfyniad?  

Ydw  

Na  Os, Na, dywedwch pam wrthym 

Os oes angen, defnyddiwch y gofod ychwanegol yn Rhan 6 
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Rhan 4: Pam rydych yn anghytuno gyda’r penderfyniad 

Eglurwch yn eich geiriau eich hun pam rydych yn anghytuno gyda’r penderfyniad. Dylech fod yn 
benodol a darparu gymaint o fanylion ac y gallwch. Os ydych yn anghytuno gyda mwy nag un rhan o’r 
penderfyniad, mae’n rhaid i chi ddweud pam rydych yn anghytuno gyda phob rhan. 

Dylech ddarllen llyfryn CRMR1AW ‘Sut i angytuno gyda phenderfyniad a wnaethpwyd gan yr Adran 
Gwaith a Phensiynau’ am enghreifftiau o wybodaeth a fydd yn helpu. 

Pa ran(nau) o’ch penderfyniad 
ydych yn anghytuno gyda hwy? 

A oes gennych unrhyw wybodaeth 
newydd nad ydym wedi ei gweld 
neu glywed amdani? 

Rhestrwch yr holl wybodaeth 
newydd rydych yn ei hanfon gyda’r 
ffurflen hon 

Ni fyddwn yn gallu ad-dalu unrhyw 
gostau os ydych yn cael tystiolaeth 
newydd. 

Dylech ddarllen llyfryn CRMR1AW 
‘Sut i anghytuno gyda phenderfyniad 
a wnaethpwyd gan yr Adran Gwaith 
a Phensiynau’ am enghreifftiau o 
wybodaeth a fydd yn helpu. 

A ydych wedi atodi’r holl 
dystiolaeth a restrir? 

Manylion o pam nad ydych wedi 
atodi’r wybodaeth ychwanegol. Er 
enghraifft, efallai eich bod wedi 
gofyn am adroddiad feddygol ond 
nid yw wedi cyrraedd eto. 

(Os oes angen, defnyddiwch y gofod ychwanegol yn Rhan 6) 

Na 

Oes Os Oes, rhestrwch isod 

(Os oes angen, defnyddiwch y gofod ychwanegol yn Rhan 6) 

Do 

Na Os Na, dywedwch pam wrthym isod 

(Os oes angen, defnyddiwch y gofod ychwanegol yn Rhan 6) 
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Rhan 5: Gwirio a llofnodi 

Gwnewch yn siŵr eich bod chi neu Egluro pa rannau o’r penderfyniad rydych yn 
eich cynrychiolydd wedi: anghytunio gyda hwy a pham 

Atodi’r holl wybodaeth ychwanegol wedi’i 

Lofnodi y ffurflen hon 

Llofnodwch isod 

Llofnod Dyddiad 

Enw 

Os ydych yn llofnodi’r ffurflen hon ar ran rhywun arall 
Yn ogystal â’r ffurflen hon, anfonwch awdurdod wed’i lofnodi i chi weithredu ar ran yr hawlydd. Nid 
ydych angen gwneud hyn os ydych: 
l eisoes wedi cofrestru fel penodai yr hawlydd neu Ddirprwy gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau, neu 
l yn rieni neu warchodwr cyfreithol yr hawlydd 
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Rhan 6: Gwybodaeth bellach 

Defnyddiwch y gofod hwn i ddweud wrthym unrhyw beth arall rydych yn credu y dylem wybod. Os 
nad oes digon o le, defnyddiwch dalen o bapur ar wahân. 
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