
Yr Uwch Dribiwnlys (Siambr Dreth a 
Siawnsri)

Cais am ganiatâd i apelio a 
Hysbysiad o Apêl gan y
Tribiwnlys Haen Gyntaf

Rhaid ichi wneud cais i’r Tribiwnlys Haen Gyntaf am ganiatâd i apelio (a’ch bod wedi cael y 
penderfyniad hwnnw) cyn ichi lenwi’r ffurflen hon.

Defnyddiwch y ffurflen hon naill ai

1) i wneud cais i’r Uwch Dribiwnlys am ganiatâd i apelio os yw’r Tribiwnlys Haen Gyntaf wedi gwrthod
caniatâd ichi apelio neu wedi gwrthod derbyn eich cais am eich bod yn hwyr

NEU
2) i apelio i’r Uwch Dribiwnlys os yw’r Tribiwnlys Haen Gyntaf wedi rhoi caniatâd ichi apelio.

At ddefnydd swyddogol yn unig

Rhif yr achos

Dyddiad Derbyn
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1. Ynghylch y math o Apêl

Treth 

Elusen

1.1   Pa fath o gais/apêl rydych chi’n ei gwneud?

2. Eich Manylion

Rwy’n gwneud cais i’r Uwch Dribiwnlys am ganiatâd i apelio oherwydd 
bod y Tribiwnlys Haen Gyntaf wedi gwrthod caniatâd imi apelio/ heb 
dderbyn cais am ei fod yn hwyr.

Rwy’n apelio i’r Uwch Dribiwnlys am fod y Tribiwnlys Haen Gyntaf wedi 
rhoi caniatâd imi apelio.

Dewiswch un o’r datganiadau hyn:

2.1   Teitl

Mr Mrs Ms Miss Arall

neu

Enw’r cwmni neu’r sefydliad

Enw(au) cyntaf2.2

Cyfenw neu enw’r teulu

Cyfeiriad e-bost – os rhowch chi gyfeiriad e-bost i ni, dyma sut y byddwn yn cysylltu â chi 

Cyfeiriad

Rhif neu enw

Stryd

Tref/Dinas

Gwlad

Cod Post

2.3

2.4
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2.5



2.6   Rhif ffôn - lle y gallwn gysylltu â chi yn ystod y dydd

2.7   Rhif ffôn symudol - os yw’n wahanol

2.8   Rhif ffacs

3. Eich cynrychiolydd

Os yw rhywun wedi cytuno i'ch cynrychioli, atebwch y canlynol. Yn y dyfodol, byddwn yn cysylltu â'ch
cynrychiolydd yn unig, ac ni fyddwn yn cysylltu â chi.

3.1   Enw’r cynrychiolydd

3.2  Enw’r sefydliad - os yw’n berthnasol

Cyfeiriad 

Rhif neu enw

Stryd

Tref/Dinas

Gwlad

Cod Post

3.4

3.5   Rhif ffôn - lle y gallwn gysylltu â chi yn ystod y dydd

3.6   Rhif ffôn symudol - os yw’n wahanol

3.7   Rhif ffacs
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3.3  Cyfeiriad e-bost – os rhowch chi gyfeiriad e-bost i ni, dyma sut y byddwn yn cysylltu â chi



Os nad oes gan eich cynrychiolydd wedi cymhwyso fel cyfreithiwr, rhaid ichi lofnodi’r datganiad 
isod.
Awdurdodi cynrychiolwyr
Rwy’n awdurdodi’r cynrychiolydd sydd wedi’i enwi uchod i weithredu ar fy rhan ym mhob achos gerbron yr
Uwch Dribiwnlys.

Eich llofnod Dated D D / M M / B B B B

4. Manylion yr Atebydd? y parti arall – yr unigolyn neu sefydliad, yn y Tribiwnlys Haen Gyntaf

4.1   Enw’r unigolyn neu’r sefydliad

Cyfeiriad 

Rhif neu enw

Stryd

Tref/Dinas

Gwlad

Cod Post

4.3

4.4   Rhif DX 

4.5   Rhif ffôn 

4.6   Rhif ffôn symudol - os yw’n wahanol 

4.7   Rhif ffacs 

4.2   Cyfeiriad ebost 
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6. Ynghlyn â’r Tribiwnlys Haen Gyntaf a benderfynodd ar eich achos

6.1   Ble y cafodd eich gwrandawiad ei gynnal?

Yr Alban Gogledd Iwerddon Cymru/Lloegr 

6.2   Ar ba ddyddiad y gwnaeth y Tribiwnlys anfon y penderfyniad atoch chi? -  
        mae’r dyddiad ar y llythyr a gafodd ei anfon atoch gyda’r penderfyniad

6.3   Cyfeirnod y Tribiwnlys - mae hwn ar bob gohebiaeth gan y tribiwnlys
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5.  Cynrychiolydd yr atebydd

If the respondent is represented and you know their details please complete the details below.

5.1 Name of representative

5.2 Name of organisation - os yw’n berthnasol

5.3 Email address

5.4 Cyfeiriad 
Rhif neu enw

Stryd

Tref/Dinas

Gwlad

Cod Post

5.5   Rhif ffôn 

5.6   Rhif ffôn symudol - os yw’n wahanol 

5.7   Rhif ffacs 



7. Y rheswm dros unrhyw oedi
Dylech fod wedi gwneud cais i’r Tribiwnlys Haen Gyntaf am ganiatâd i apelio o fewn 56 diwrnod (Treth ac 
Elusen) neu o fewn 28 diwrnod (Cofrestru Tir) ar ôl cael y datganiad ysgrifenedig llawn yn rhoi rhesymau’r 
tribiwnlys dros ei benderfyniad.

7.1   Ai oherwydd eich bod yn hwyr y gwrthododd y Tribiwnlys Haen Gyntaf dderbyn eich cais?

Ie

Na

Rhaid i’ch cais neu’ch apêl i’r Uwch Dribiwnlys cyrraedd fis fan hwyraf ar ôl y dyddiad pan gawsoch 
hysbysiad gan y Tribiwnlys Haen Gyntaf yn gwrthod neu’n rhoi caniatâd ichi apelio neu’n gwrthod derbyn 
eich cais.

7.2   A oes mwy na mis wedi mynd heibio ers i’r Tribiwnlys Haen Gyntaf anfon hysbysiad atoch yn dweud ei 
fod yn rhoi neu’n gwrthod caniatâd ichi apelio neu’n eich hysbysu bod eich cais heb ei dderbyn?

Oes

Nac oes

Os ydych chi wedi ateb IE/OES i un o'r cwestiynau uchod (neu i'r ddau gwestiwn) gwnewch gais 
am ragor o amser drwy roi'ch rhesymau dros yr oedi yn y blwch isod.

SYLWER: Rhaid ichi roi rheswm da i'r Uwch Dribiwnlys dderbyn eich cais neu'ch apêl. Os gwrthododd y 
Tribiwnlys Haen Gyntaf eich cais am ganiatâd i apelio oherwydd ei fod yn hwyr neu oherwydd nad oedd 
gennych chi ddatganiad ysgrifenedig o'r rhesymau, dim ond os bydd yr Uwch Dribiwnlys yn meddwl ei 
fod er budd cyfiawnder y bydd yn derbyn eich cais. Beth bynnag, rhaid ichi esbonio'r oedi. Mae'n bosibl y 
gwnaiff yr Uwch Dribiwnlys ystyried pa mor hwyr yw'r cais a materion eraill er enghraifft faint o arian sydd 
dan sylw, pwysigrwydd posibl yr achos ac ati, felly gallwch grybwyll y rhesymau hyn.
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8. Rheswm dros apelio

8.1   Nodwch isod pa gamgymeriad o ran y gyfraith (neu, mewn apêl am benderfyniad Cofrestru Tir yn y 
Tribiwnlys Haen Gyntaf yn unig, pa gamgymeriad arall) y mae’r Tribiwnlys wedi’i wneud yn eich barn chi. Os 
oes angen rhagor o le arnoch, defnyddiwch ddalen arall o bapur.

Dyma ambell enghraifft o gamgymeriadau o ran y gyfraith:

Nid yw'r Tribiwnlys wedi defnyddio'r gyfraith gywir neu mae wedi dehongli'r gyfraith yn anghywir
Mae'r Tribiwnlys wedi gwneud camgymeriad gweithdrefnol
Nid oedd gan y Tribiwnlys ddim tystiolaeth, neu nid oedd ganddo ddigon o dystiolaeth yn gefn i'w 
benderfyniad
Ni roddodd y Tribiwnlys resymau digonol (yn y datganiad rhesymau ysgrifenedig)

SYLWER: Nid yw'r rhestr hon yn cynnwys popeth ac efallai fod gennych reswm arall dros feddwl bod 
y penderfyniad yn anghywir. Dylech esbonio mor fanwl ag sy'n bosibl pam mae'r penderfyniad yn eich 
achos penodol chi yn anghywir o ran y gyfraith.

Nawr, darllenwch y ffurflen eto, a gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynnwys yr holl wybodaeth 
berthnasol. Pan fyddwch yn fodlon, ticiwch y blwch hwn

Os ydych chi'n bwriadu dychwelyd y ffurflen hon drwy'r post, llofnodwch hi a'i dyddio isod.

Eich llofnod

Dyddiad D D / M M / B B B B
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9. Dogfennau i’w cynnwys gyda’ch cais

9.1  Rhaid ichi amgau y dogfennau canlynol gyda’r ffurflen hon. Os na wnewch chi anfon y dogfennau hyn,     
       mae’n bosibl y bydd oedi wrth ystyried eich apêl neu efallai na chaiff ei derbyn. Ticiwch i gadarnhau eich  
       bod wedi cynnwys pob un. 

Copi o’r hysbysiad o benderfyniad o sylwedd a gyhoeddwyd gan y Tribiwnlys Haen Gyntaf

Copi o’r hysbysiad o’r penderfyniad ynglŷn â’ch cais am ganiatâd i apelio i’r Uwch Dribiwnlys a 
roddwyd gan y Tribiwnlys Haen Gyntaf.

Y llythyr gan y Tribiwnlys Haen Gyntaf yn dweud wrthych fod caniatâd i apelio wedi’i roi neu wedi’i 
wrthod ichi neu fod eich cais heb ei dderbyn.

SYLWER: Os Cyllid a Thollau EM ydych chi, Yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, Cyfarwyddwr Cyllid 
y Ffiniau, y Comisiwn Elusennau, neu os ydych yn cael eich cynrychioli gan gyfreithiwr neu 
wedi cael caniatâd i apelio i'r Uwch Dribiwnlys, dylech ddarparu dau gopi o'r ffurflen hon a'r 
dogfennau ategol.

10. I ble y dylech anfon eich apêl/cais?
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Mae'r Weinyddiaeth Cyfiawnder a Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn prosesu gwybodaeth 
bersonol amdanoch chi yng nghyd-destun achosion tribiwnlys. I gael manylion am y safonau rydym yn eu dilyn 
wrth brosesu’ch data, ewch i: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service/
about/personal-information-charter.  
I gael copi papur o’r hysbysiad preifatrwydd hwn, ffoniwch 0300 123 1024/ Ffôn testun 18001 0300 123 1024.  
Os ydych yn ffonio o’r Alban, ffoniwch  0300 790 6234/ Ffôn testun 18001 0300 790 6234. 

AR ÔL I CHI LENWI’R FFURFLEN HON:

Gallwch gyflwyno dogfennau ac olrhain eich achos yn ddigidol ar-lein gyda’r gwasanaeth E-Filing 
https://www.gov.uk/guidance/hmcts-e-filing-service-for-citizens-and-professionals 

Hefyd, gellir anfon dogfennau i:

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) 
Fifth Floor 
Rolls Building 
Fetter Lane 
London 
EC4A 1NL 

DX: 160042 Strand 4 

E-bost: uttc@justice.gov.uk

Ffôn: 020 7612 9700 

Bydd y Swyddfa yn rhoi gwybod i chi pan fydd y ffurflen wedi dod i law. Cysylltwch â swyddfa’r Uwch 
Dribiwnlys os nad ydych wedi clywed dim o fewn wythnos bod 
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