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Rhif  apêl

Dyddiad ffeilio / /
D D M M B B B B

Cyfreithwyr yr apelydd

Cyfreithwyr yr atebydd

V
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1. Apelydd
Enw llawn yr apelydd

Statws gwreiddiol Hawlydd Diffynnydd

Deisebydd Atebydd

Pleintydd Amddiffynnydd

A yw’r apelydd yn derbyn 
arian cyhoeddus/cymorth 

cyfreithiol?
Ydy Nac ydy

Os Ydy, rhowch rif  y dystysgrif

Cwnsler

Enw

Cyfeiriad Rhif  ffôn

Rhif  ffacs

Rhif  DX

Cod Post

E-bost

Cyfreithiwr

Enw

Cyfeiriad Rhif  ffôn

Rhif  ffacs

Rhif  DX

Cod Post Cyf. 

E-bost

Sut hoffech chi i ni 
gysylltu â chi?

DX E-bost

Post Arall (rhowch fanylion)
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Cwnsler

Enw

Cyfeiriad Rhif  ffôn

Rhif  ffacs

Rhif  DX

Cod Post

E-bost

2. Atebydd
Enw llawn yr atebydd

Statws gwreiddiol Hawlydd Diffynnydd

Deisebydd Atebydd

Pleintydd Amddiffynnydd

Cyfreithiwr

Enw

Cyfeiriad Rhif  ffôn

Rhif  ffacs

Rhif  DX

Cod Post Cyf. 

E-bost

Sut hoffech chi i ni 
gysylltu â chi?

DX E-bost

Post Arall (rhowch fanylion)

A yw’r atebydd yn derbyn 
arian cyhoeddus/cymorth 

cyfreithiol?
Ydy Nac ydy

Os ydy, rhowch rif  y dystysgrif
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3. Y penderfyniad yr apelir yn ei erbyn
Enw’r Llys

Enwau’r Barnwyr

Dyddiad y gorchymyn/
dyfarniad/penderfyniad / /

D D M M B B B B

Cwnsler

Enw

Cyfeiriad Rhif  ffôn

Rhif  ffacs

Rhif  DX

Cod Post

E-bost

Cwnsler

Enw

Cyfeiriad Rhif  ffôn

Rhif  ffacs

Rhif  DX

Cod Post

E-bost
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4. Caniatâd i apelio

Enw’r Llys sy’n rhoi 
caniatâd

Dyddiad rhoi caniatâd / /
D D M M B B B B

Amodau rhoi caniatâd

Os oes gennych ganiatâd i apelio, cwblhewch Rhan A, neu cwblhewch Rhan B os oes 
angen caniatâd i apelio arnoch.

RHAN A

RHAN B

Mae’r apelydd yn gwneud cais i’r Goruchaf  Lys am ganiatâd i apelio.
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Nodwch 

• Naratif  o’r ffeithiau

• Y fframwaith statudol 

• Cronoleg yr achos

• Y gorchmynion a 
wnaethpwyd yn y 
Llysoedd isod

• Y materion gerbron y 
Llys yr apeliwyd ohono

• Yr ymdriniaeth o’r 
materion gan y Llys yr 
apeliwyd ohono

• Y materion yn yr apêl

5. Gwybodaeth am y penderfyniad yr apelir yn ei 
erbyn
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6. Sail yr apêl

Enw neu lofnod y cwnsler:



SC001 Rhybudd o apêl

Tudalen 8

7. Gwybodaeth arall am yr apêl

A yw’r apêl yn codi 
materion o dan:

Ddeddf  Hawliau Dynol 
1998? Ydy Nac ydy

A ydych yn ceisio cael datganiad anghydnawsedd?
Ydw Nac ydw

A ydych yn herio gweithred gan awdurdod cyhoeddus?
Ydw Nac ydw

Os ydych wedi ateb Ydw/Ydy ar un o’r cwestiynau uchod, rhowch ragor o fanylion isod 
os gwelwch yn dda:

Awdurdodaeth datganoli’r 
llys? Ydy Nac ydy

Os Ydy, rhowch y manylion isod os gwelwch yn dda:

Pa orchymyn yr ydych yn gofyn i’r Goruchaf  Lys ei wneud?

Y gorchymyn yr apelir yn 
ei erbyn gosod o’r neilltu amrywio

Gorchymyn gwreiddiol gosod o’r neilltu adfer amrywio

Ydych chi’n gwneud cais 
am estyniad amser? Ydw Nac ydw

Os Ydych chi, esboniwch pam
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Fyddwch chi neu’r 
atebydd yn gofyn am gael 

hwyluso’r gwrandawiad?
Byddwn Na fyddwn

Os Byddwch, rhowch y manylion isod os gwelwch yn dda:

A ydych yn gofyn i’r 
Goruchaf  Lys:
fynd yn groes i un o’i 
benderfyniadau ei hun neu 
benderfyniad a wnaed gan 
Dŷ’r Arglwyddi?

Ydw Nac ydw

Os Ydych, rhowch y manylion isod os gwelwch yn dda:

gyfeirio at Lys 
Cyfiawnder y Cymunedau 
Ewropeaidd?

Ydw Nac ydw

Os Ydych, rhowch y manylion isod os gwelwch yn dda:
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Goruchaf  Lys y Deyrnas Unedig, Parliament Square, Llundain SW1P 3BD
DX 157230 Parliament Square 4

Ffôn: 020 7960 1991/1992  Ffacs: 020 7960 1901
e-bost: registry@supremecourt.uk

www.supremecourt.uk

Dychwelwch eich ffurflen wedi’i llenwi at:

8. Tystysgrif  Cyflwyno
Naill ai cwblhewch yr adran hon neu amgáu tystysgrif  ar wahân 

Dyfynneb niwtral y 
dyfarniad yr apelir yn ei 

erbyn e.e. [2009] EWCA 
Civ 95

Cyfeiriadau at yr 
Adroddiad Cyfraith 

lle cafodd unrhyw 
ddyfarniad perthnasol ei 

gofnodi

Geiriau allweddol o’r 
testun ar gyfer mynegeio.

9. Gwybodaeth berthnasol arall

Tystiaf  i’r ddogfen hon gael ei chyflwyno ar

gan

gan ddefnyddio’r dull canlynol

Llofnod

/ /

/ /

/ /

/ /

Y dyddiad pan y 
cyflwynwyd y ffurflen 

hon i’r

Atebydd 1af / /
D D M M B B B B

2il Atebydd / /
D D M M B B B B
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