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Rhif Cyfrif Ffi

1. Manylion yr achos yr ydych yn apelio yn ei erbyn

Cyfeirnod Help i 
Dalu Ffioedd (os 
yw’n berthnasol)

H W F – –

O ba lys y daw’r apêl?

Beth yw statws ac enw’r Barnwr yr ydych yn dymuno apelio yn erbyn ei benderfyniad?

Statws Enw

Os daw’r apêl o’r Llys Teulu

Barnwr Cylchdaith

Cofiadur

Barnwr Rhanbarth (neu Ddirprwy Farnwr 
Rhanbarth) Prif Gofrestrfa’r Adran Deulu 
(apeliadau rhwymedi ariannol yn unig)

Os daw’r apêl o Adran Deulu’r Uchel Lys

Barnwr Rhanbarth (neu Ddirprwy Farnwr 
Rhanbarth) Prif Gofrestrfa’r Adran Deulu

Barnwr Rhanbarth (neu Ddirprwy Farnwr 
Rhanbarth) Cofrestrfa Ddosbarth yr Uchel 
Lys 

Barnwr Costau (neu ddirprwy)

Adran Deulu’r Uchel Lys yn eistedd yn y Brif Gofrestrfa neu’r Gofrestrfa Ddosbarth yn

Y Llys Teulu yn

2. Manylion yr apêl
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Beth yw dyddiad y penderfyniad yr ydych yn dymuno apelio yn ei erbyn?

Beth yw natur y penderfyniad yr ydych yn dymuno apelio yn ei erbyn?

Penderfyniad rheoli achos

Rhoi neu wrthod gorchymyn interim

Penderfyniad terfynol

Enw(au) y Ceisydd/Ceiswyr Deisebydd/Deisebwyr

Enw(au) yr Atebydd/Atebwyr

Manylion y parti sy’n apelio (‘Yr Apelydd’)
Enw

Cyfeiriad (gan gynnwys cod post) Rhif ffôn

Ffacs

Ebost

3. Manylion y partïon yn yr apêl
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Manylion Atebydd/Atebwyr yr apêl

Enw

Cyfeiriad (gan gynnwys cod post) Rhif ffôn

Ffacs

Ebost

Enw

Cyfeiriad (gan gynnwys cod post) Rhif ffôn

Ffacs

Ebost

Enw

Cyfeiriad (gan gynnwys cod post) Rhif ffôn

Ffacs

Ebost

Mae manylion unrhyw bartïon ychwanegol eraill ynghlwm Ydynt        Nac ydynt

ATEBYDD 1

ATEBYDD 2

ATEBYDD 3

Manylion faint o bartïon ychwanegol a ddarparwyd
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Ydych chi, yr Apelydd, wedi cael Tystysgrif Cymorth Cyfreithiol 
neu dystysgrif Cronfa Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol (CLSF)?

A oes gennych gynrychiolydd cyfreithiol? Oes        Nac oes

Os ‘Oes’, rhowch fanylion eich cyfreithiwr isod os gwelwch yn dda 

Enw’r ffyrm cyfreithwyr sy’n eich cynrychioli

A oes gan yr atebydd/atebwyr gynrychiolydd cyfreithiol?

Os ‘Oes’, rhowch fanylion y cyfreithiwr isod os gwelwch yn dda

Do         Naddo

Oes         Nac oes

4. Cynrychiolaeth gyfreithiol

Enw

Cyfeiriad (gan gynnwys cod post)

Ebost

Rhif ffôn 

Ffacs

DX

Cyf

Cynrychiolydd cyfreithiol atebydd 1

Cyfeiriad (gan gynnwys cod post)

Ebost

Rhif Ffôn 

Ffacs

DX

Cyf
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Enw

Cyfeiriad (gan gynnwys cod post)

Ebost

Rhif ffôn 

Ffacs

DX

Cyf

Cynrychiolydd cyfreithiol atebydd 2

Enw

Cyfeiriad (gan gynnwys cod post)

Ebost

Rhif ffôn 

Ffacs

DX

Cyf.

Cynrychiolydd cyfreithiol atebydd 3
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Nodwch y gorchymyn (neu ran o’r gorchymyn) yr ydych yn dymuno apelio yn ei erbyn

Os ‘Naddo’ rhaid i chi hefyd lenwi 
Rhan B yn Adran 10

A ydych wedi ffeilio’r hysbysiad hwn yn y llys mewn pryd? 
(gweler Nodiadau Canllaw FP161A)

Do         Naddo

6. Gwybodaeth arall sydd ei hangen ar gyfer yr apêl

A oes arnoch angen caniatâd i apelio?

A roddwyd caniatâd i apelio?

Do Naddo 

Dyddiad y gorchymyn sy’n rhoi caniatâd

Enw’r Barnwr sy’n rhoi caniatâd 

Yr wyf i

yr Apelydd (cyfreithiwr yr Apelydd) yn gwneud 
cais am ganiatâd i apelio.

Os rhoddwyd caniatâd i apelio’n rhannol gan y llys is, ydych 
chi’n gwneud cais am ganiatâd i apelio ar sail y rhesymau a 
wrthodwyd gan y llys is?

(Llenwch Flwch A)
Blwch A

(Llenwch Flwch) B)
Blwch B

Oes         Nac oes

Ydw         Nac ydw

5. Caniatâd i apelio
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Rhowch grynodeb byr o’r rhesymau pam yr ydych yn dweud bod y Barnwr a wnaeth y gorchymyn yr ydych yn apelio yn 
ei erbyn yn anghywir. Defnyddiwch baragraffau wedi’u rhifo, ar dudalen ar wahân ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn, a 
rhowch ‘Seiliau’r Apêl’ fel pennawd (hefyd, yn y gornel uchaf ar y dde, rhowch rif eich achos a’ch enw llawn).

Yr wyf yn cadarnhau bod seiliau’r apêl ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.

Yr wyf yn cadarnhau bod y dadleuon (a elwir yn ‘Ddadl Fframwaith’) i gefnogi ‘Seiliau’r Apêl’ wedi’u nodi

ar dudalen ar wahân a’u bod ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.

NEU

Yr wyf yn cadarnhau y bydd y ddadl (a elwir yn ‘Ddadl Fframwaith’) i gefnogi ‘Seiliau’r Apêl’ yn dilyn cyn pen 14 
diwrnod ar ôl ffeilio’r Hysbysiad Apelydd hwn. within 14 days of filing this Appellant’s notice.

7. Seiliau’r apêl

8. Dadleuon i gefnogi seiliau’r apêl

Gofynnaf i’r llys apêl:- (ticiwch y blwch priodol)
 
roi’r gorchymyn yr wyf yn apelio yn ei erbyn o’r naill du 

amrywio’r gorchymyn yr wyf yn apelio yn ei erbyn a rhoi’r gorchymyn a ganlyn yn ei le. Nodwch yn y blwch isod y 
gorchymyn yr ydych yn gofyn amdano:-

gorchymyn ailwrandawiad

9. Beth ydych chi’n gofyn i’r llys apêl ei wneud?
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Llenwch yr adran hon dim ond os ydych yn gwneud ceisiadau ychwanegol.

Rhan A
Rwy’n gofyn am atal gweithredu er mwyn atal y gorchymyn rhag cael ei weithredu nes bydd penderfyniad 
wedi’i wneud ynglŷn â’m hapêl. (Rhaid i chi nodi eich rhesymau dros ofyn am atal gweithredu a rhoi tystiolaeth 
i gefnogi eich cais yn Adran 11.)

Rhan  B
Rwy’n gofyn am atal gweithredu er mwyn atal camau pellach rhag cael eu cymryd yn yr achos nes bydd 
penderfyniad wedi’i wneud ynglŷn â’m hapêl. (Rhaid i chi nodi eich rhesymau dros ofyn am atal gweithredu a 
rhoi tystiolaeth i gefnogi eich cais yn Adran 11.)

Rhan  C
Rwy’n gofyn am estyniad i’r amser ar gyfer ffeilio fy hysbysiad apêl. (Rhaid i chi nodi’r rhesymau am yr oedi, a pha 
gamau yr ydych wedi eu cymryd ers y penderfyniad yr ydych yn apelio yn ei erbyn yn Adran 11.)

Rhan D
Rwy’n gwneud cais am orchymyn bod:

(Rhaid i chi nodi eich rhesymau a’ch tystiolaeth i gefnogi eich cais yn Adran 11)

10. Ceisiadau eraill
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Datganiad Gwirionedd  – Rhaid ichi lenwi hwn i gefnogi’r dystiolaeth yn Adran 10
Credaf/Mae’r apelydd yn credu bod y ffeithiau a nodir yn yr adran hon yn wir.

Llofnod       Safle neu swydd a ddelir

Apelydd/Cyfreithiwr yr Apelydd (os llofnodir ar ran ffyrm neu gwmni)

Enw llawn

Enw ffyrm cyfreithwyr yr apelydd

I gefnogi fy nghais/ceisiadau yn Adran 10, dymunaf ddibynnu ar y rhesymau a’r dystiolaeth a ganlyn fel y maent wedi’u 
nodi 
   yn y datganiad tyst sydd ynghlwm   yn y blwch isod

11. Tystiolaeth i gefnogi



Tudalen 10

I gefnogi eich apêl rhaid i chi ffeilio’r hysbysiad hwn ynghyd â’r holl ddogfennau perthnasol a restrir isod. I ddangos pa 
ddogfennau yr ydych yn eu ffeilio, rhaid i chi roi tic yn y blychau priodol.

Os nad yw dogfen yr ydych yn bwriadu ei defnyddio i gefnogi eich apêl yn eich meddiant rhaid i chi lenwi’r blwch dros y 
dudalen.

copi wedi’i selio neu’i stampio o’r hysbysiad apelydd, gan gynnwys seiliau’r apêl a chopïau ar gyfer pob atebydd;

copi wedi’i selio neu’i stampio o’r gorchymyn yr ydych yn apelio yn ei erbyn;

trawsgrifiad neu nodyn o’r dyfarniad;

copïau o unrhyw ddogfennau yr oedd cyfeiriad penodol atynt yn y dyfarniad;

copi o ddadleuon fframwaith yr apelydd i gefnogi’r apêl neu gais am ganiatâd i apelio a chopïau i bob atebydd;

copi o unrhyw ddatganiad tyst i gefnogi unrhyw gais sydd wedi’i gynnwys yn yr hysbysiad apelydd;

copi o unrhyw orchymyn yn rhoi neu’n gwrthod caniatâd i apelio, ynghyd â chopi o resymau’r barnwr dros roi 
neu wrthod caniatâd i apelio; 

copi o’r dystysgrif cymorth cyfreithiol neu dystysgrif CLSF (os oes gennych gynrychiolydd cyfreithiol).

PEIDIWCH â ffeilio unrhyw ddogfen arall oni bai fod y llys yn gofyn i chi wneud hynny.

12. Dogfennau ategol

Yn ogystal â’r dogfennau a restrwyd uchod rhaid i chi gynnwys y canlynol os ydynt yn briodol:

Ffurflen EX160: Os nad ydych yn gallu fforddio ffi’r llys efallai y gallwch wneud cais i gael ei dileu. I wneud cais 
am help i dalu ffioedd, neu i gael rhagor o wybodaeth, ewch i gov.uk/get-help-with-court-fees. Os nad ydych yn 
gallu cael mynediad i’r rhyngrwyd, gallwch gael ffurflen bapur (EX160 – Gwneud cais am help i dalu ffioedd) 
gan staff llys mewn unrhyw swyddfa llys teulu.

Ffurflen EX105: Os oes angen i chi wneud cais am gopi o drawsgrifiad a/neu ddyfarniad ar draul y cyhoedd 
rhaid i chi ddychwelyd y ffurflen hon yr un pryd â’ch hysbysiad apelydd. Os ydych wedi gwneud cais am help i 
dalu ffioedd hefyd (a bod eich cais wedi bod yn llwyddiannus) nid yw hyn yn golygu y byddwch yn cael copi o’ch 
trawsgrifiad a/neu ddyfarniad yn awtomatig ar draul y cyhoedd.

Rhaid cyflwyno POB FFURFLEN YCHWANEGOL yr un pryd â’ch hysbysiad apelydd.
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Llofnod         Apelydd/Cyfreithiwr yr Apelydd

13. Rhaid llofnodi’r hysbysiad am apêl yma

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynnwys pob dogfen yr ydych wedi rhoi tic wrthi yn Adran 12 cyn dychwelyd 
y ffurflen hon i: 

Family Division Appeals Office, Floor 1M, Queen’s Building, Royal Courts of Justice, Strand, Llundain, WC2A 2LL 
DX 44450 Strand

Ebost: appeals.familydivision@hmcts.gsi.gov.uk 

Gallai peidio â darparu’r dogfennau y gofynnir amdanynt ddal eich apêl yn ôl neu arwain at ei 
gwrthod yn y fan a’r lle.

Rhesymau pam nad ydych wedi cyflwyno dogfen a’r dyddiad y disgwyliwch y bydd ar gael:-

Teitl y ddogfen a’r rheswm pam na chyflwynwyd hi
Dyddiad y cyflwynir hi (Os 
oes arnoch angen mwy na 14 
diwrnod rhaid i chi egluro pam)
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