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Social Security and Child Support

Hysbysiad o apêl yn erbyn penderfyniad yr Adran  
Gwaith a Phensiynau 
Adennill Costau’r GIG yng Nghymru a Lloegr– 

  Adran 1 YNGHYLCH Y PENDERFYNIAD YR YDYCH YN APELIO YN EI ERBYN 

/ /

SSCS4 - Hysbysiad o apêl yn erbyn penderfyniad yr Adran Gwaith a Phensiynau - Adennill Costau’r GIG yng Nghymru a Lloegr(07.18)  
©Hawlfraint y goron 2018

Dylech ddefnyddio’r ffurflen hon i apelio yn erbyn penderfyniad a wnaed gan Uned Adennill Iawndal yr Adran 
Gwaith a Phensiynau (DWP) ynghylch adennill costau’r GIG.  Ar gyfer penderfyniadau ynghylch budd-daliadau nawdd 
cymdeithasol, dylech ddefnyddio ffurflen SSCS1. Ar gyfer penderfyniadau ynghylch cynnal plant neu gynhaliaeth plant, 
dylech ddefnyddio ffurflen SSCS2.   

Ar gyfer penderfyniadau ynghylch adennill budd-daliadau o daliadau iawndal, dylech ddefnyddio ffurflen SSCS3. 

Ynghylch y ffurflen hon

Mae’r ffurflen hon yn eich helpu i ddarparu’r holl wybodaeth y mae’r tribiwnlys ei hangen i gofrestru eich apêl. Bydd 
hefyd yn sicrhau bod eich apêl yn cynnwys yr holl fanylion angenrheidiol sy’n ofynnol dan y gyfraith.

Sut i lenwi’r ffurflen hon

Rhaid i chi lenwi Adrannau 1, 2, 4, 5 a 7.

Os ydych eisiau dod i wrandawiad, rhaid i chi hefyd lenwi Adran 6. Os oes gennych gynrychiolydd, rhaid i chi lenwi Adran 
3 hefyd. 

Beth i’w gynnwys gyda’r ffurflen hon 
Mae’n rhaid i chi gynnwys copi o Dystysgrif Costau’r GIG sy’n dangos y penderfyniad yr ydych yn apelio yn ei erbyn.  
Nid oes angen ichi gynnwys tystiolaeth neu wybodaeth yr ydych eisoes wedi’i hanfon i’r Uned Adennill Iawndal gan y 
bydd yn ei hanfon atom fel rhan o’i hymateb

SSCS4

Mae’r adran hon yn ymwneud â’ch Tystysgrif Costau’r GIG. Dyma’r ddogfen 
a anfonwyd atoch gan yr Uned Adennill Iawndal yn egluro pa gostau’r GIG 
y gellir eu hadennill oddi wrthych. 

Ticiwch y blwch hwn i gadarnhau eich bod wedi atodi copi o Dystysgrif 
Costau’r GIG gyda’ch ffurflen apêl.  

Nodwch y dyddiad sydd ar eich Tystysgrif GIG yma 

Cofiwch gynnwys copi o’ch Tystysgrif Costau’r GIG gyda’ch ffurflen 
apêl. Os na wnewch hynny, ni fyddwn yn gallu cofrestru eich apêl nes 
byddwch yn ei ddarparu.

Adran 2 YNGHYLCH YR APELYDD

Enw’r cwmni neu sefydliad

Cyfeiriad

Cod post

Eich cyfeirnod Uned Adennill Iawndal 

—

Cyfeirnod eich digolledwr/cynrychiolydd 

 
Rhif ffôn

Ewch i Adran 3
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Adran 3  YNGHYLCH EICH CYNRYCHIOLYDD (os oes gennych gynrychiolydd) 

Ewch i Adran 4

A oes gennych gynrychiolydd? Oes Os oes, rhowch wybodaeth am yr unigolyn isod

Nac oes os nac oes Ewch i Adran 4

Enw’r sefydliad neu’r sawl sydd yn eich cynrychioli

Cyfeiriad

Cod post

Rhif ffôn

Cyfeirnod eich achos 

Ystyr cynrychiolydd yw rhywun sy’n gweithredu ar ran yr apelydd mewn capasiti proffesiynol megis cyfreithiwr

  Adran 4 YNGHYLCH EICH APÊL 

Seiliau’r apêl 
Rhaid i chi ddarparu seiliau ar gyfer eich apêl.  Bydd methu â darparu seiliau yn arwain at oedi wrth ddelio 
â’r apêl ac efallai y caiff ei dychwelyd atoch. Dywedwch wrthym yn yr adran hon pam eich bod yn credu bod 
Tystysgrif Costau’r GIG yn anghywir. 

Ticiwch unrhyw un o’r blychau canlynol sy’n berthnasol i’r seiliau ar gyfer eich apêl:

mae’r swm (symiau) a bennir yn y dystysgrif yn anghywir

mae’r swm (symiau) a bennir yn cynnwys triniaeth nad yw’n 
driniaeth GIG a gafodd y sawl a anafwyd

mae’r swm (symiau) a bennir yn cynnwys gwasanaethau ambiwlans 
na ddarparwyd gan GIG

nid yw’r taliad y mae’r dystysgrif wedi’i seilio arno yn daliad iawndal

(os bydd angen, defnyddiwch ddalen ar wahân i barhau)
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A yw’ch apêl o fewn amser?
Yn ôl y gyfraith, rhaid i’ch apêl gyrraedd y tribiwnlys ddim hwyrach na thri mis calendr ar ôl:

• y dyddiad ar y dystysgrif; / /
neu

• y dyddiad y gwnaed y taliad iawndal; / /
neu

• os yw’r dystysgrif wedi’i hadolygu, y dyddiad 
cafodd y dystysgrif ei chadarnhau neu 
ddyddiad cyflwyno’r dystysgrif newydd.

/ /

Os derbynnir eich apêl fwy na thri mis calendr ar ôl y dyddiad hwn, mae’n apêl hwyr a bydd yn rhaid i’r tribiwnlys 
wybod pam ei bod yn hwyr. 

A yw’ch apêl yn hwyr?
Ydy

Os Ydy, mae’n rhaid ichi roi rhesymau isod pam bod eich apêl yn 
hwyr.

Nac ydy Os Nac ydy ewch i Adran 5

Os yw’ch apêl yn hwyr, mae’n rhaid ichi roi esboniad pam. Bydd y tribiwnlys yn ystyried eich rhesymau a gall ymestyn 
y terfyn amser ichi. Os na fyddwch yn rhoi rhesymau pam bod eich apêl yn hwyr, efallai y bydd eich ffurflen apêl 
yn cael ei hanfon yn ôl atoch. Dywedwch wrthym isod pam fod eich apêl yn hwyr. Nid oes angen ichi ddefnyddio 
PRIFLYTHRENNAU.

Ewch i Adran 5

Mae gan yr Uned Adennill Iawndal yr hawl i wrthwynebu apêl hwyr os ydynt o’r farn bod sail dros wneud hynny. Bydd y 
tribiwnlys yn ystyried unrhyw wrthwynebiad y mae’n ei wneud ac yn rhoi gwybod ichi beth yw’r canlyniad. 

Adran 5 YNGHYLCH EICH DEWIS O WRANDAWIAD
Ystyrir apeliadau gan banel annibynnol.  Byddwn yn trefnu i’ch apêl gael ei gwrando gan y panel a disgwylir i’ch 
cynrychiolydd fod yn bresennol yn y gwrandawiad. Fodd bynnag, os nad ydych yn dymuno cael eich cynrychioli mewn 
gwrandawiad gallwch ofyn i’ch apêl gael ei phenderfynu ar sail y papurau. Dywedwch wrthym isod sut yr hoffech inni 
ddelio â’ch apêl
Pa fath o wrandawiad ydych chi eisiau?

Rwyf eisiau bod yn bresennol mewn 
gwrandawiad ynghylch fy apêl

Os ydych wedi ticio’r blwch hwn, ewch i Adran 6

Rwyf eisiau i fy apêl gael ei phenderfynu ar 
sail y papurau

Os ydych wedi ticio’r blwch hwn, ewch i Adran 7

If you change your mind about this, you must tell us as soon as possible as it may be too late to change this once the 
hearing has been arranged. For more information, please refer to the ‘About Your Choice of Hearing’ section in the 
guidance booklet SSCS1A.

 Byddwn hefyd yn ysgrifennu at yr unigolyn (unigolion) eraill sy’n rhan o’r broses adennill iawndal i ofyn sut yr hoffent 
i’r apêl gael ei phenderfynu. Os bydd unrhyw unigolyn arall yn yr apêl yn dewis mynychu gwrandawiad, yna bydd 
gwrandawiad yn cael ei drefnu. Nid oes rhaid i chi fynychu os nad ydych eisiau gwneud hynny.   
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Adran 6 GWRANDAWIADAU AR LAFAR – EICH ANGHENION A’CH GOFYNION  

Nid oes angen ichi ateb yr adran hon oni bai eich bod wedi dweud wrthym yn Adran 5 y bydd yr apelydd yn bresennol 
neu’n cael ei gynrychioli mewn gwrandawiad. Os ydych wedi gofyn i gael penderfyniad ynghylch eich apêl ar sail y 
papurau, anwybyddwch yr adran hon ac ewch yn syth i Adran 7.

Mae GLlTEM yn cynnal gwrandawiadau tribiwnlys yn Llundain a dinasoedd mawr eraill. Ysgrifennwch eich dewis ar gyfer 
lleoliad y gwrandawiad yn y blwch isod.  Byddwn yn ceisio trefnu gwrandawiad yn y lleoliad sydd orau gennych.
Y lleoliad sydd orau gennych ar gyfer cynnal y gwrandawiad 

Ewch i Adran 7 

  Adran 7 – EICH LLOFNOD  

Llofnod Dyddiad (DD/MM/YYYY)
/ /

Enw

Rhaid i chi lofnodi eich ffurflen apêl er mwyn iddi fod yn ddilys.  Os ydych wedi enwi cynrychiolydd yn Adran 3, bydd eich 
llofnod hefyd yn rhoi awdurdod i GLlTEM ddelio â hwy pan fyddant yn cysylltu â ni ar eich rhan.

Os ydych yn gynrychiolydd yn llofnodi’r ffurflen hon ar ran yr unigolyn sy’n apelio, rhaid i chi anfon eu hawdurdod 
llofnodedig er mwyn i chi weithredu ar eu rhan gyda’r ffurflen hon.

BETH I’W WNEUD NAWR
Mae angen i chi anfon eich ffurflen apêl a chopi o Dystysgrif Costau’r GIG yr ydych yn apelio yn ei herbyn i Wasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi yn y cyfeiriad canlynol 

HMCTS SSCS Appeals Centre  
PO Box 1203 
BRADFORD  
BD1 9WP

RHESTR WIRIO 
Efallai y bydd y rhestr wirio hon yn eich helpu i sicrhau eich bod wedi rhoi’r holl wybodaeth y mae arnom ei hangen.

Rwyf wedi cynnwys copi o Dystysgrif Costau’r GIG (Adran 1).

Rwyf wedi dweud beth yw sail fy apêl (Adran 4)

Rwyf wedi dewis pa fath o wrandawiad rwyf eisiau (Adran 5)

Rwyf i neu fy nghynrychiolydd wedi llofnodi fy ffurflen apêl (Adran 7)

Fformatau Eraill 
Os oes arnoch angen y ffurflen hon mewn fformat arall, er enghraifft, mewn print bras, ffoniwch 0300 123 1142 (llinell 
gymorth Saesneg) 0300 303 5170 (llinell gymorth Gymraeg) os ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr, a 0300 790 6234 
os ydych yn byw yn Yr Alban.

 Byddwn yn anfon llythyr atoch i ddweud wrthych fod eich apêl wedi ein cyrraedd ac yn esbonio beth fydd yn digwydd 
nesaf.
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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.


