
 

Applicants will also be advised that they 

will require to update their details should 

their situation change  

 

Proses Gofrestru  

 

 

 

 

 

 

Unigolyn yn gwneud cais i fod ar y 

Gofrestr Tai Teg.   

Affordable Homes Administrator 

assess application (within 5 working 

days) 

Cymeradwyo a 

chynnwys ar y 

gofrestr.   

Decline and provide housing 

options - refer to useful links 

page on web-site (has the 

right to appeal)   

Unwaith y bo wedi’i 

gofrestru bydd yr 

ymgeisydd yn derbyn        

e-bost am unrhyw unedau 

yn eu dewis ardal.  

Applicants will be able to 

access the web site and 

other social media sites    

Applicants will be contacted on an annual 

basis as part of the annual review   - if no 

response within 14 working days 

applicant would be taken off the register 

Appeal against a 

decision is received 

Affordable Homes 

manager will respond 

to the appeal within 7 

working days  

Should the applicant not be satisfied with 

the response - the Affordable Homes 

manager with refer on to the responsible 

person in the specific Local Authority who 

will respond within 7 working days.  

Gweinyddydd Tai Teg yn asesu’r cais 

(cyn pen 5 diwrnod gwaith).  

Gwrthod, a darparu 

dewisiadau tai – cyfeirio at y 

dudalen dolenni defnyddiol 

ar y wefan (meddu ar yr 

hawl i apelio). 

Bydd yr ymgeisydd yn 

medru edrych ar y wefan a 

thudalennau cyfryngau 

cymdeithasol eraill.  

Cynghorir ymgeiswyr y bydd angen iddynt 

ddiweddaru eu manylion petai eu sefyllfa 

yn newid.  

Cysylltir gydag ymgeiswyr yn flynyddol 

fel rhan o’r adolygiad blynyddol – os na 

cheir ateb ymhen 14 diwrnod yna bydd 

enw’r ymgeisydd yn cael ei dynnu oddi 

ar y gofrestr.  

Pe na bai’r ymgeisydd yn fodlon gyda’r 

ymateb bydd y Rheolwr yn ei gyfeirio at y 

swyddog cyfrifol yn yr Awdurdod Lleol 

penodol, a fydd yn ymateb cyn pen 7 

diwrnod gwaith.  

Ymgeisydd yn apêio 

yn erbyn y 

penderfyniad.  

 

Bydd y Rheolwr yn 

ymateb i’r apêl cyn 

pen 7 diwrnod gwaith.  


