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Mae canllawiau ar gael sy’n esbonio sut mae llenwi’r
ffurflen hawlio adolygiad barnwrol. Darllenwch y
canllawiau’n ofalus cyn llenwi’r ffurflen.

Yn y Tribiwnlys Uchaf
Siambr Mewnfudo a Lloches
Cyfeirnod Help i
dalu ffioedd.
(os yw’n berthnasol)
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At ddefnydd y Tribiwnlys Uchaf yn unig

Cyfeirnod Y Tribiwnlys
Uchaf

Sêl

Dyddiad cofnodi

ADRAN 1 Manylion y ceisydd (ceiswyr) a’r ymatebydd
(ymatebwyr)
Enw a chyfeiriad(au)’r ceisydd (ceiswyr)
Enw

Cyfeirnod y Swyddfa Gartref

Dyddiad geni
Cyfeiriad

Rhif Ffôn

Rhif ffacs

Cyfeiriad e-bost

Cyfeiriad y Ceisydd neu gyfreithwyr y Ceisydd lle dylid
anfon y dogfennau.

Manylion Cwnsler yr Ymgeisydd
Enw

Enw

Pennaeth y siambrau
Enw’r cyfreithiwr
Cyfeiriad

Rhif cyfres

Cyfeiriad

Rhif ffôn

Rhif ffacs

Cyfeiriadau e-bost
Rhif ffôn

Rhif ffacs

Cyfeiriad e-bost

Cyfarwyddyd – Os ydych wedi darparu cyfeiriad ‘dan ofal’ neu gyfeiriad cynrychiolydd, rhaid ichi hefyd ddarparu eich
cyfeiriad preswyl chi ar y ffurflen hon yn unol â Rheol 28(4)(a) o Reolau’r Gweithdrefnau. Os nad ydych yn darparu hyn
i’r Tribiwnlys Uchaf cyn pen 7 niwrnod ar ôl cyhoeddi’r adolygiad barnwrol, bydd yn cael ei ddileu fel mater o drefn yn
unol â Rheol 8(1)(a).
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ADRAN 1 Parhad
Ymatebydd 1af

2il Ymatebydd

Enw

Enw

Cyfeiriad yr Ymatebydd neu (os yw’n hysbys) gyfreithiwr
yr Ymatebydd lle dylid anfon y dogfennau.

Cyfeiriad yr Ymatebydd neu (os yw’n hysbys) gyfreithiwr
yr Ymatebydd lle dylid anfon y dogfennau.

Enw

Enw

Cyfeiriad

Cyfeiriad

Rhif ffôn

Rhif ffôn

Rhif ffacs

Rhif ffacs

Cyfeiriad e-bost

Cyfeiriad e-bost

ADRAN 2 Manylion y partïon eraill â diddordeb
Dylid cynnwys enw a chyfeiriad, ac, os yw hynny’n briodol, fanylion DX, rhif ffôn neu ffacs ac e-bost.
Enw

Enw

Cyfeiriad

Cyfeiriad

Rhif ffôn

Rhif ffacs

Rhif ffôn

Cyfeiriad e-bost

Cyfeiriad e-bost

ADRAN 3 Manylion y penderfyniad i’w adolygu’n farnwrol
Penderfyniad:

Dyddiad y penderfyniad:

Enw a chyfeiriad yr unigolyn neu’r corff a wnaeth y penderfyniad i gael ei adolygu.
Enw

Cyfeiriad
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Rhif ffacs

ADRAN 4 Caniatâd i ddwyn gweithrediadau Adolygiad Barnwrol
Yr wyf yn ceisio caniatâd i ddwyn gweithrediadau Adolygiad Barnwrol
A yw’r cais hwn yn cael ei wneud o dan delerau Rhan 5 o Gyfarwyddiadau
Ymarfer Uwch Lywydd y Tribiwnlysoedd sy’n dwyn y teitl ‘Immigration Judicial
Review in the Immigration and Asylum Chamber of the Upper Tribunal’?

Ydy

Nac ydy

Ydw

Nac ydw

Oes

Nac oes

Ydych chi’n hawlio brys eithriadol, neu a oes angen penderfyniad
ynghylch y cais hwn o fewn amserlen benodol? Os ydych, llenwch
ffurflen T483 a’i hanfon gyda’ch cais.

Ydw

Nac ydw

Ydych chi wedi cydymffurfio â’r protocol cyn-cyfreitha?
Os nad ydych, rhowch y rhesymau dros beidio â chydymffurfio yn y blwch isod.

Do

Naddo

A yw’r cais hwn yn herio penderfyniad Adolygiad Gweinyddol gan y
Swyddfa Gartref?

Ydy

Nac ydy

A yw’r cais hwn yn cynnwys her i gyfreithlondeb cadw (ac eithrio
herio penderfyniad ynghylch mechnïaeth)?

Ydy

Nac ydy

Ydych chi’n gwneud unrhyw geisiadau eraill? Os Ydw, llenwch Adran 7.
A oes gan y ceisydd dystysgrif Cymorth Cyfreithiol Sifil?
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A yw’r hawliad yn cynnwys unrhyw faterion dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998?
Os ydy, nodwch yn y blwch isod yr erthyglau yr ydych yn credu y gweithredwyd
yn groes iddynt.

Ydy

ADRAN 5 Datganiad manwl o’r sail
nodir isod 		

atodwyd

ADRAN 6 Manylion y rhwymedi (gan gynnwys unrhyw rwymedi dros dro) a geisir

ADRAN 7 Ceisiadau eraill
Hoffwn wneud cais am:-
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Nac ydy

ADRAN 8 Datganiad o’r ffeithiau y dibynnir arnynt

Datganiad Gwirionedd
Yr wyf yn credu (Mae’r ceisydd yn credu) bod y ffeithiau sydd wedi’u nodi ar y ffurflen hawlio hon yn wir.
Enw llawn
Enw ffyrm cyfreithiwr y ceisydd
Llofnod							Swydd neu safle
(Cyfreithiwr y) Ceisydd

(os yn llofnodi ar ran ffyrm neu gwmni)
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ADRAN 9 Dogfennau ategol
Os nad oes gennych ddogfen yr ydych yn bwriadu ei defnyddio i gefnogi eich hawliad, nodwch ei henw, rhowch y
dyddiad pryd mae disgwyl iddi fod ar gael a rhowch resymau yn y blwch isod i ddweud pam nad yw ar gael ar hyn
o bryd.
Ticiwch y papurau rydych yn eu hanfon gyda’r ffurflen hawlio hon ac unrhyw rai y byddwch yn eu hanfon yn nes
ymlaen.
Datganiad o’r sail

cynhwyswyd		

atodwyd

Datganiad o’r ffeithiau y dibynnir arnynt

cynhwyswyd 		

atodwyd

Cais am ymestyn y terfyn amser ar gyfer cyflwyno’r
ffurflen hawlio

cynhwyswyd		

atodwyd

cynhwyswyd		

atodwyd

Cais am gyfarwyddiadau
Unrhyw dystiolaeth ysgrifenedig i gefnogi’r hawliad
neu’r cais i ymestyn yr amser
Copïau o unrhyw ddogfennau y mae’r hawlydd yn
bwriadu dibynnu arnynt
Copi o’r dystysgrif Cymorth Cyfreithiol Sifil
(os oes gennych gynrychiolaeth gyfreithiol)

Copïau o unrhyw ddeunydd statudol perthnasol
Rhestr o ddogfennau hanfodol ar gyfer eu darllen
ymlaen llaw gan y llys (gyda chyfeirnodau tudalen ar
gyfer y paragraffau y dibynnir arnyn)

Os yw Rhan 5 o Gyfarwyddiadau Ymarfer Uwch Lywydd y Tribiwnlysoedd sy’n dwyn y teitl ‘Immigration
Judicial Review in the Immigration and Asylum Chamber of the Upper Tribunal’ yn berthnasol, ticiwch
y blwch(blychau) perthnasol isod i ddynodi pa bapurau rydych yn eu hanfon gyda’r ffurflen hawlio
hon:
copi o’r cyfarwyddyd symud a’r penderfyniad y mae’r
cais yn ymwneud ag ef

cynhwyswyd		

atodwyd

copi o’r dogfennau a gyflwynwyd gyda’r cyfarwyddiadau
symud, gan gynnwys unrhyw ddogfennau sy’n cynnwys
crynodeb ffeithiol Asiantaeth Ffiniau’r D.U. o’r achos

cynhwyswyd 		

atodwyd

datganiad manwl o’r sail

cynhwyswyd		

atodwyd
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Rhesymau pam nad ydych wedi cyflwyno dogfen, a’r dyddiad pryd rydych yn disgwyl iddi fod ar gael:

Llofnod							 (Cyfreithiwr y) Ceisydd
Dylid cyflwyno’r ffurflenni wedi’u llenwi a’r dogfennau ategol, ynghyd â chopi i’r Tribiwnlys Uchaf,
Siambr Mewnfudo a Lloches, Field House, 15-25 Breams Building, Llundain EC4A 1DZ.
I gael gwybodaeth ewch i https://www.gov.uk/courts-tribunals/upper-tribunal-immigration-and-asylum-chamber
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