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enw cyswllt

Rhif ffôn cyswllt

Enw’r ffyrm cyfreithwyr (os oes gennych 
gynrychiolydd cyfreithiol)

Rhif DX

Yn yr achos, ai chi oedd

y Ceisydd  y Deisebydd

yr Atebydd  arall (rhowch fanylion os gwelwch yn dda)

(ticiwch y blwch priodol)

Rhif achosEnw’r llys

Enw neu deitl yr achos

Mae nodiadau canllaw FP162A ar gael i’ch helpu 
i lenwi’r ffurflen hon. Darllenwch hwy’n ofalus cyn 
llenwi pob adran.

At ddefnydd y Llys yn unig

Dyddiad ffeilio

Sêl
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Enw’r llys
Adran Deulu’r Uchel Lys

Cyfeirnod y Llys Apêl

Cyfeirnod Help i Dalu 
Ffioedd (os yn berthnasol) H W F – –

Cyfeiriad ebost

A oes partïon eraill nad yw’r Apelydd wedi eu henwi?

1. Manylion yr achos

2. Manylion y parti sy’n ateb (‘Yr Atebydd’)

Mae manylion unrhyw bartïon ychwanegol eraill ynghlwm Ydynt        Nac ydynt

Manylion faint o bartïon ychwanegol a ddarparwyd

Oes        Nac oes



Tudalen 2

A ydych yn gwneud unrhyw geisiadau eraill?  
Os ydych, llenwch adran 8

Ydwyf  Nac ydwyf

A roddwyd caniatâd i apelio?
  
   Do llenwch flwch A  Naddo llenwch flwch B 

Nid oes angen caniatâd

Yr wyf i

yn gwneud cais am ganiatâd i apelio yn erbyn y 
gorchymyn/gorchmynion yn adran 3 uchod.

os ydych yn gofyn am ganiatâd neu os nad oes angen caniatâd 

Enw’r Barnwr Dyddiad y gorchymyn/gorchmynion

Os ydych yn apelio yn erbyn rhan yn unig o orchymyn, ysgrifennwch y rhan honno (neu’r rhannau hynny)

Oes  Nac oesA oes gennych dystysgrif cymorth cyfreithiol neu dystysgrif cronfa 
gwasanaeth cyfreithiol cymunedol (CLSF)?

3. Manylion y gorchymyn/gorchmynion neu ran(nau) o orchymyn/orchmynion yr  
       ydych yn dymuno apelio yn eu herbyn

4. Caniatâd i ffeilio hysbysiad atebydd

Dyddiad y gorchymyn sy’n rhoi caniatâd 

Enw’r Barnwr sy’n rhoi caniatâd 

Enw’r llys

Blwch A Blwch B



Tudalen 3

  Yr wyf yn apelio yn erbyn y gorchymyn  Yr wyf yn dymuno i’r llys apêl gadarnhau’r  
        gorchymyn am resymau gwahanol neu ychwanegol

oherwydd y rhesymau a nodwyd:
  yn y datganiad tyst sydd ynghlwm  yn y lle gwag isod

5. Seiliau dros apelio neu dros gadarnhau’r gorchymyn 



Tudalen 4

Byddaf yn dibynnu ar y dadleuon a ganlyn yng ngwrandawiad yr apêl:-

Mae fy nadl fframwaith:-

  i’w gweld isod   ynghlwm   Bydd yn dilyn cyn pen 14 diwrnod ar ôl derbyn   
        dadleuon fframwaith yr apelydd

6. Dadleuon i gefnogi’r seiliau



Tudalen 5

roi’r gorchymyn/gorchmynion yn adran 3 o’r naill du

amrywio’r gorchymyn/gorchmynion yn adran 3 a rhoi’r gorchymyn/gorchmynion isod yn ei le / yn eu lle:-

gorchymyn ailwrandawiad o’r achos

gwneud y gorchmynion ychwanegol a ganlyn:-

(ticiwch y blwch priodol)
Yr wyf yn gofyn i’r llys apêl:-

cadarnhau’r gorchymyn ond am y rhesymau gwahanol neu ychwanegol a ganlyn

7. Pa benderfyniad yr ydych yn gofyn i’r llys apêl ei wneud?



Tudalen 6

Rhan A
Yr wyf yn gwneud cais am orchymyn a bod:-

Rhan B
Hoffwn ddibynnu ar:

 dystiolaeth a amlinellwyd yn Rhan C

 y datganiad tyst sydd ynghlwm

Hoffwn wneud cais am orchmynion ychwanegol yn yr adran hon

yn ffurflen gais Rhan 18 o’r Rheolau 
Trefniadaeth Teulu (FP244) sydd ynghlwm

8. Ceisiadau eraill



Tudalen 7

Datganiad Gwirionedd
Credaf/Mae’r atebydd yn credu bod y ffeithiau a nodir yn Adran 8 yn wir.

Llofnod           Safle neu swydd a ddelir  

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

Enw llawn  

Enw ffyrm cyfreithwyr yr atebydd   

Rhan C
Hoffwn ddibynnu ar y dystiolaeth a ganlyn i gefnogi’r cais hwn:-



Tudalen 8

Ticiwch y papurau yr ydych yn eu ffeilio yn eich bwndel:-

dau gopi wedi’u selio neu eu stampio o’r hysbysiad atebydd (gan gynnwys seiliau’r apêl) â chopïau ar gyfer yr 
apelydd a phob atebydd;

dau gopi o unrhyw ddadl fframwaith;

unrhyw ddatganiadau tystion i gefnogi unrhyw gais sydd wedi’i gynnwys yn adran 4, 5 neu 8 o’ch hysbysiad 
neu mewn hysbysiad cais Rhan 18 ar wahân;

copi o unrhyw ddatganiad tyst a ffeiliwyd i gefnogi eich dadleuon; 

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

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; ac

unrhyw ddogfen(nau) eraill y mae’r llys wedi gofyn i chi eu ffeilio yn eich apêl (rhowch fanylion).

Llofnod         Atebydd/Cyfreithiwr yr Atebydd

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)

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

Dychwelwch y ffurflen wedi’i llenwi 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

9. Dogfennau ategol
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