Cais Am Adolygiad o Dan
y Broses Apelio Safonol
PWYSIG
• Rhaid gwneud apêl Cam 1 cyn apêl Cam 2
• Rhowch fanylion llawn natur eich apêl

At Ddefwydd Swyddfa:

• Rhowch eich rhesymau dros apelio

Daeth i law:
Rhyf Cyf:

• Amgaewch gopïau o dystiolaeth ddogfennol berthnasol

Os ydych yn gofyn am apêl Cam 2, rhaid anfon siec am £50 neu £100
(yn ôl y gofyn), yn daladwy i “Llywodraeth Cymru” – gweler adran 6 y Canllaw.
Rhaid i apeliadau yn erbyn penderfyniadau Llywodraeth Cymru ein cyrraedd o fewn 60 niwrnod
ar ôl dyddiad y llythyr sy’n rhoi gwybod ichi am y penderfyniad.
Cam 1 anfonwch y ffurflen i: Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid RPW
Cam 2 anfonwch y ffurflen at: Ysgrifenyddiaeth Apelio Annibynnol, Llandrindod
Gweler Adran 8 y Canllaw am y manylion cysylltu.

ADRAN 1:
Gwybodaeth Gyffredinol
Cyfeirnod y Cwsmer (CRN):

A

Rhif y Daliad (CPH):
Enw’r Busnes:

Cynllun(iau) Cymhorthdal:
Blwyddyn y Cynllun:
Y gosb a roddwyd neu’r tâl
a gollwyd:
GAP v.4

1

ADRAN 2:
Manylion yr Apelydd (o bosib yr asiant â chaniatâd)
Enw (PRIFLYTHRENNAU):
Statws:
e.e. hawlydd, asiant, ysgrifennydd cwmni
Cyfeiriad cyswllt:

Rhif ffôn:
E-bost:

Llofnod:
Dyddiad:

OS YDYCH WEDI PENODI CYNRYCHIOLYDD I WEITHREDU AR EICH RHAN, RHAID LLENWI’R
CANLYNOL:
Rwy’n rhoi fy nghaniatâd i:
fy nghynrychioli
Enw (PRIFLYTHRENNAU):

Llofnod:
Dyddiad:		

GAP v.4
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ADRAN 3:
Datganiad yr Apêl
Rhesymau dros apelio
Rhowch eich rhesymau ac amgáu tystiolaeth os oes angen.

max 700 words

Ewch yn eich blaen ar ddalen(ni) (overleaf) eraill os oes angen a’u cysylltu’n sownd wrth
y ffurflen hon.
GAP v.4
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ADRAN 3 (parhad):
Datganiad yr Apêl
Beth am y penderfyniad ydych chi am ei newid:

max 200 words

Rhestrwch yr wybodaeth rydych wedi’i hamgáu i gefnogi’ch achos:

max 200 words
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Ymgeiswyr Cam 2 yn unig (apêl i’w hystyried gan y Panel Annibynnol)
Nodwch ba fath o wrandawiad yr hoffech ei gael trwy dicio’r blychau priodol:
Ysgrifenedig:

neu Llafar:

Iaith: Saesneg

neu Cymraeg

GAP v.4

neu Arall (manylwch)
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