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1. Cyflwyniad
Mae’r canllaw hwn wedi cael ei 
gynllunio er mwyn eich helpu i wneud 
hawliad anaf personol ar y porth 
Hawliad Anaf Swyddogol. Gan hynny, 
mae’n egluro’r termau cyfreithiol a’r 
gweithdrefnau allweddol a ddefnyddir 
gan y fframwaith cyfreithiol sydd 
yn tanategu’r gwasanaeth hwn; 
sef Protocol Cyn Achos ar gyfer 
Hawliadau Isel eu Gwerth Damwain 
Traffig ar y Ffordd (RTA). 

Cafodd y canllaw hwn ei adolygu 
gan gyngor cyfreithiol annibynnol 
uwch er mwyn sicrhau ei fod yn 
gynhwysfawr a chywir. Os am unrhyw 
reswm nad yw’r canllaw hwn yn 
cynnig yr wybodaeth sydd ei angen 
arnoch, gallwch ddod i gyswllt gyda 
Chanolfan Cymorth y Porth neu ofyn 

am gyngor ar (gweler 1.2.3.1).

1.1 Y Gwasanaeth Hawliad 
Anaf Swyddogol

Os ydych yn dymuno gwneud hawliad anaf personol 

mewn perthynas â damwain traffig ar y ffordd, yna 

fe allech fod yn gymwys i ddefnyddio gwasanaeth 

ar-lein yr Hawliad Anaf Swyddogol (“y porth”). Caiff 

hwn ei gefnogi gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder 

ac mae’n trin hawliadau hyd at £5,000 am anaf 

personol, a £10,000 pan fyddwch yn cynnwys yr 

hyn a elwir yn “colled protocol arall”. Caiff y rhain eu 

diffinio’n golledion, costau a threuliau (heb gynnwys 

colled am anaf) mewn perthynas â’r ddamwain 

(gweler adran 4.4).

Os yw eich hawliad anaf personol yn werth mwy na 

£5,000, neu fod eich hawliad (gan gynnwys anaf a 

cholled protocol arall) yn werth mwy na £10,000, 

yna mae’n bosib nad y porth hwn yw’r lle cywir i chi 

ddechrau eich hawliad a dylech gael cyngor. Fe all 

cost y cyngor hwnnw fod yn adferadwy. Bydd eich 

ymgynghorydd yn egluro’r sefyllfa i chi ynglŷn â 

chostau (gweler 1.2.3.1).

Wedi’i leoli yn www.officialinjuryclaim.org.uk  

a’i gyrchu yma, mae’r porth yn eich galluogi: 

• I hunan-reoli eich ffurflen hawlio o’r dechrau i’r 

diwedd heb godi tâl am wneud 

• I ofyn am gymorth ychwanegol gan y ganolfan 

cymorth (neu’r hyn a elwir yn “Canolfan Cymorth 

y Porth”)

1.1.1 Sut mae rhoi gwerth ar hawliad: 
cymryd costau cerbyd heb-brotocol i 
ystyriaeth

Eich cam cyntaf wrth benderfynu os yw eich 

hawliad yn gymwys ar gyfer y porth hwn, felly, yw 

asesu gwerth eich hawliad. Mae gwybodaeth bellach 

ynglŷn â sut mae gwneud hynny wedi ei amlinellu’n 

hwyrach yn y canllaw hwn.

Wrth benderfynu p’un a allwch ddefnyddio’r porth 

hwn neu beidio, rhaid i chi asesu gwerth eich 

hawliad. Amlinellir gwybodaeth bellach ynglŷn  

â sut mae gwneud hynny yn y canllaw hwn. 

Does dim angen i chi gymryd costau cerbyd heb 

brotocol i ystyriaeth, fel y caiff ei ddiffinio yn y 

Protocol Cyn Cymryd Achos wrth werthuso eich 

hawliad oherwydd fel arfer caiff y rhain eu negodi ar 

wahân ar eich rhan tu allan i broses y porth. Gweler 

enghreifftiau o Gostau Cerbyd Heb Brotocol (NVC):

• Symiau a dalwyd gan eich yswiriwr ar eich rhan 

fel costau trwsio a gwerth eich cerbyd os yw tu 

hwnt i’w drwsio

• Rhenti neu wasanaethau trwsio eich cerbyd a 

roddwyd ar gredyd

Fodd bynnag, os benderfynwch chi fynd i’r llys 

oherwydd na allech gytuno ar eich hawliad, yna 

dylid cynnwys cerbyd heb brotocol ar y cam yma. 

Bydd y porth yn rhoi gwybod i chi pa wybodaeth 

sydd angen i chi ei gyflwyno.
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https://www.officialinjuryclaim.org.uk/
http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/cpr-pap-update-feb-2021.pdf
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1.2 Pwrpas y canllaw

Mae’r Canllaw ar gyfer Gwneud Hawliad yn 

eich cefnogi drwy’r broses o wneud hawliad 

anaf personol ar y porth. Fe wna hynny drwy 

egluro unrhyw dermau cyfreithiol perthnasol 

a gweithdrefnau sydd angen i chi wybod: er 

enghraifft, y sawl sydd yn uniaethu â’i fframwaith 

cyfreithiol, Protocol Cyn Achos ar gyfer Hawliadau 

Isel eu Gwerth Damwain Traffig ar y Ffordd (RTA) 

(“Protocol Cyn Achos”).

1.2.1 Beth nad yw hwn ar ei gyfer?

Nid yw’r Canllaw i Wneud Hawliad yn cynnig:

• Canllaw fesul sgrin; does dim angen i chi edrych 

ar y canllaw yma wrth i chi wneud hawliad

• Ffynhonnell o gyngor cyfreithiol 

• Ffordd o’ch helpu i brisio eich hawliad

• Canllaw ar gyfer cwsmeriaid bregus (gweler 
adran 6.2.2) - os ydych yn perthyn i;r category 

hwn byddwch yn gallu ceisio am gymorth/help 

drwy ddod i gyswllt â’n Canolfan Cymorth Porth

• Canllaw ar gyfer pob taith cwsmer (h.y. taith 

lwybrau drwy’r porth)

1.2.2 I Bwy Mae Hwn?

Mae’r Canllaw Gwneud Hawliad ar gyfer:

• Pobl sy’n hawlio ac sydd heb gynrychiolaeth (y 

sawl sydd heb eu cynrychioli gan ymgynghorydd)

• Defnyddwyr proffesiynol (defnyddwyr proffesiynol 

sy’n cynrychioli hawlwyr) a darparwyr cyngor a all 

fod eisiau cyfeirio ato

• Siaradwyr Cymraeg a Saesneg. Bydd hefyd ar 

gael i’w gyfieithu drwy Ganolfan Cymorth y 

Porth mewn i unrhyw un o’r ieithoedd a ofynnir 

amdanynt fwyaf yng Nghymru a Lloegr 

Mae’r canllaw yn defnyddio’r term ‘chi a ‘eich’ i 

gyfeirio’n uniongyrchol at yr hawliwr (a elwir hefyd 

yn hawliwr heb gynrychiolaeth), oni bai y nodir yn 

wahanol.

1.2.3 Beth os yw’ch hawliad yn fwy na’r 
cyfyngiad gwerth?

Os yw eich hawliad anaf personol yn werth mwy na 

£5,000, neu fod eich hawliad (gan gynnwys anaf a 

cholled protocol arall – gweler 1.1) yn werth mwy 

na £10,000, yna mae’n bosib nad y porth hwn yw’r 

lle cywir i chi ddechrau eich hawliad a dylsech 

gael cyngor. Fe all cost y cyngor hwnnw fod yn 

adferadwy. Bydd eich ymgynghorydd yn egluro’r 

sefyllfa i chi ynglŷn â chostau (gweler 1.2.3.1).

Cofiwch: os yw costau cerbyd heb brotocol yn 

cael eu cynnwys ar y cam yma, fe allai hynny olygu 

y bydd eich cyfanswm yn dod at fwy na £10,000 

ac efallai fe allwch gael cyngor cyfreithiol (gweler 
1.2.3.1). Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio’r porth o 

hyd cyhyd â bod yr anaf a’r golled protocol o fewn y 

terfynau a amlinellir uchod (gweler 1.1.1).

1.2.3.1 Dod o hyd i gyngor 

Mae yno sawl ffynhonnell o gyngor y gallech ei 

ddefnyddio, gan gynnwys eich yswiriwr eich hun 

neu ymgynghorydd cyfreithiol. Efallai y gallwch gael 

cyngor cyfreithiol heb unrhyw gost o flaen llaw, neu 

fe all cost fod yn daladwy. Bydd eich ymgynghorydd 

yn gallu eich cynghori ynghylch unrhyw daliadau 

sydd yn rhaid i chi eu gwneud iddyn nhw a phryd 

a ph’un a allwch chi adfer unrhyw un o’ch costau 

cyfreithiol gan y parti arall. 

Fel arfer ni ellir adfer costau cyfreithiol o gwbl 

pan fydd eich hawliad yn mynd drwy’r porth hwn. 

Os na ddylai eich hawliad fynd drwy’r porth hwn, 

naill ai oherwydd gwerth neu ryw reswm arall, fe 

allech gael cyngor cyfreithiol o bosib a bydd eich 

ymgynghorydd cyfreithiol yn egluro’r sefyllfa ynglŷn 

â chostau i chi. 
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6.3.1

6.3.1.1

6.3.1.2

6.3.1.3

6.3.1.4

6.5.1.1

6.5.2

Cyf. 
PAP 

Datganiad Protocol 
Cyn Achos 

Cyf. 
Canllaw

7.3.3

7.7.2

Mae’r Canllaw Gwneud 
Hawliad yn cynnig mwy 
o wybodaeth ar gael 
adroddiad meddygol (7.3.3) 
ac ar gael adroddiadau 
meddygol lle na gaiff rhain 
eu darparu drwy Medco 
(7.7.2)

6.4.1 

6.4.1.1

6.4.1.2

6.4.1.3

6.4.1.4

6.4.2

6.4.2.1

6.4.2.2

7.13 (5) Mae’r Canllaw Gwneud 
Hawliad yn rhoi mwy 
o wybodaeth ynghylch 
rhoi gwybod i arbenigwr 
meddygol am gywirdeb 
ffeithiol adroddiad

6.4.2

8.8.2 Hawliadau uwchben y 
cyfyngiad gwerth: Mae’r 
Canllaw Gwneud Hawliad 
yn rhoi mwy o wybodaeth 
ynglŷn â’r camau sydd ar 
gael i hawliwr

1.2.3

4.4.3

Cyf. 
PAP 

Datganiad Protocol 
Cyn Achos 

Cyf. 
Canllaw

11.6.2 Lle mae sôn am gostau 
cerbyd heb brotocol. Mae’r 
Canllaw Gwneud Hawliad 
yn rhoi gwybodaeth 
bellach ar brisio’r hawliad a 
geir yn y porth 

5.2.4

12.1.5 Lle mae sôn am achosion 
llys (mynd i’r llys), Mae’r 
Canllaw Gwneud Hawliad 
yn rhoi mwy o wybodaeth 
ynglŷn â’r camau sydd yn 
rhaid i hawliwr eu cymryd 
cyn dechrau achos llys

6.6.1.1

6.6.3

6.6.3.1

6.6.3.2

6.6.3.3

6.6.3.4

6.6.3.5

 

1.2.3.2 Cyfeirnodau Protocol Cyn Achos (PAP) i’r Canllaw Gwneud Hawliad 

Mae Protocol Cyn Achos ar gyfer Hawliadau Isel eu Gwerth Damwain Traffig ar Y Ffordd (RTA) yn cyfeirio sawl gwaith at y Canllaw i Wneud Hawl. Os ydyn nhw’n 

dod i’r canllaw o’r Protocol-Cyn-Achos, bydd y bwrdd canlynol yn eich cyfeirio at y cyfeirnod canllaw cywir: 
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Am help a chymorth, ffoniwch ni ar 

0800 118 1631
Mae Canolfan Cymorth y Porth ar 
agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener  
o 9am hyd 5pm.

Cyfeiriad:
Official Injury Claim Limited

Linford Wood House

6-12 Capital Drive, Linford Wood

Milton Keynes 

MK14 6XT

7

2. Cysylltiadau



Mae prif adrannau’r canllaw fel a ganlyn:

Adran 4: 
Sut mae defnyddio’r 
gwasanaeth hwn
Mae’r adran hon yn disgrifio 

sut allwch wneud hawliad gan 

ddefnyddio’r gwasanaeth hwn (y 

Porth a Chanolfan Cymorth y Porth). 

I wneud hynny, rhaid i chi fodloni’r 

gofynion a osodir yn y canllaw ac yn y 

protocol. Mae gyda chi’r dewis hefyd 

o ddefnyddio person proffesiynol 

hefyd fel cyfreithiwr neu gwmni rheoli 

hawliadau, a allai olygu cost ariannol 

i chi.

Adran 5:
Beth allwch chi wneud 
hawliad amdano
Mae’r adran yma’n amlinellu’r mathau 

o hawliadau am anaf personol a 

cholledion cysylltiedig y gallech  

eu gwneud. 

Adran 6:
Sut mae’r gwasanaeth 
yn gweithio
Mae’r adran yn amlinellu’r proses 

5 cam o wneud hawliad: 

Cam 1: dechrau

Cam 2: ymchwiliad

Cam 3: meddygol

Cam 4: cynnig

Cam 5: proses cau

Wth amlinellu’r broses, mae’r 

canllaw’n disgrifio:

• Y prif gamau sydd angen i chi eu 

cymryd ar y porth, fel pa fotymau 

i’w gwasgu a pha wybodaeth a gaiff 

ei arddangos ar sgriniau allweddol 

(ceir enghraifft o’r sgrin drosolwg 

hawliad isod)

• Rhai o’r cwestiynau pwysig fydd 

yn rhaid i chi eu hateb wrth i chi 

weithio drwy eich hawliad ar y 

porth 

• Rhai termau cyfreithiol a hawlio 

allweddol, fel y term ‘iawndal’

• Y rhesymau dros adael y porth

Ymhob adran rydym yn egluro dull 

gweithio perthnasol y protocol.*

* Os oes unrhyw wahaniaeth rhwng y canllaw yma 
a’r protocol, y protocol sy’n cymryd y flaenoriaeth 
ac sydd drechaf.

8

3. Cynnwys
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Pan fyddwch yn 
mewngofnodi i’r 
porth ac yn agor eich 
hawliad byddwch 
yn cyrraedd y ‘Sgrin 
Drosolwg’.

Ar y sgrin ‘Trosolwg 
Hawliad’, gallwch weld 
y cam a gyrhaeddwyd 
drwy’r amser a’r cam 
nesaf i’w gymryd.

Gellir gweld unrhyw 
negeseuon o fewn y 
system yma; os oes 
yna neges newydd, 
caiff ei amlygu mewn 
melyn.

Wrth i chi wneud 
cynnydd drwy’r 
porth, caiff amryw 
ddogfennau eu 
cynhyrchu. Gallwch 
lanlwytho rhai; bydd y 
system yn cynhyrchu 
rhai eraill; gellir eu 
gweld, eu lawrlwytho 
a’u hargraffu yma.

Ar bob pwynt, 
byddwch yn gallu 
gweld pa un o’r camau 
allweddol y byddwch 
wedi eu cyrraedd neu 
fynd heibio.

Enghraifft: Sgrin Drosolwg Hawliad 
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Gellir dod o hyd 
i’r sgrin yma 
ar waelod y 
trosolwg hawliad 
yn ogystal â 
mwyafrif y 
sgriniau eraill.

Byddwch yn 
gallu dod o hyd 
i fanylion eich 
hawliad o fewn 
y tabiau hyn. 
Wrth i chi wneud 
cynnydd drwy’r 
porth, caiff y 
manylion eu 
diweddaru.
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4.1 Gofynion gwneud hawliad

Gallwch wneud hawliad drwy’r porth:

• Os ydych yn gwneud hawliad anaf personol o hyd 

at £5,000 

• Os yw gwerth eich hawliad (gan gynnwys eich 

anaf a cholled protocol arall) yn ddim mwy na 

£10,000

• Os ydych yn 18 neu drosodd pan fydd eich 

hawliad yn cael ei wneud ar y porth

• Os ddigwyddodd y ddamwain yng Nghymru neu 

Lloegr

• Os ddigwyddodd y ddamwain ar neu ar ôl [Mai 31, 

2021]

• Os oeddech chi tu fewn i gerbyd 

• Os ydych chi’n credu fod rhywun arall yn gyfrifol 

naill ai’n llawn neu’n rhannol am y ddamwain

• Os oes gyda chi fanylion cerbyd y person a 

achosodd y ddamwain

• Os oedd y gyrrwr a oedd ar fai mewn cerbyd a 

chanddo blât rhif cofrestru’r Deyrnas Gyfunol 

Os yw eich hawliad anaf personol yn werth mwy 

na £5,000 neu fod ei hawliad (gan gynnwys anaf a 

cholled protocol arall (gweler 1.1) yn werth mwy 

na £10,000 yna nid y porth yma yw’r lle cywir i chi 

ddechrau eich hawliad a dylech gael cyngor (bydd 

eich ymgynghorydd yn egluro’r sefyllfa ynglŷn â 

chostau i chi (gweler 1.2.3.1). 

Cofiwch: os yw costau cerbyd heb brotocol yn 

cael eu cynnwys ar y cam yma, fe allai hynny olygu 

y bydd eich cyfanswm yn dod at fwy na £10,000 

ac efallai fe allwch gael cyngor cyfreithiol (gweler 
1.2.3.1). Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio’r porth o 

hyd cyhyd â bod yr anaf a’r golled protocol o fewn y 

terfynau a amlinellir uchod (gweler 1.1.1).

11

4. Sut allwch chi ddefnyddio’r gwasanaeth hwn
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4.2 Pan na fyddwch yn gallu 
defnyddio’r porth

Mae adran 4.3 o’r Protocol Cyn Achos, yn disgrifio 

pan na fyddwch yn gallu defnyddio’r porth.

Yn fyr, ni fyddwch chi (fel yr hawliwr) yn gallu 

defnyddio’r porth a bydd angen i chi gael cyngor:

• Os yw eich hawliad anaf yn fwy na £5,000, neu 

ynghyd â’r golled protocol eraill mae eich hawliad 

yn fwy £10,000

• Os ydych yn barti gwarchodedig. Caiff parti 

gwarchodedig ei ddiffinio gan y Pre-Action 
Protocol (gweler 4.3(g)) fel “parti, neu barti a 

fwriedir, sydd heb y gallu i gynnal achos”

• Os oes gyda chi anaf personol ac nad oeddech 

du fewn i’r cerbyd, er enghraifft ar feic modur neu 

feic

• Os gafodd eich anafiadau eu hachosi yn rhannol 

oherwydd i’r diffynnydd dorri adran 53 o Ddeddf 

Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle (1974), er 

enghraifft os gawsoch chi eich anafu drwy syrthio 

o do tra’ch bod yn y gwaith

• Os gafodd eich hawliad ei wneud mewn 

perthynas â thorri dyletswydd i ddefnyddiwr 

ffordd gan berson nad sy’n ddefnyddiwr ffordd

• Os yw eich hawliad yn erbyn gyrrwr na ellir ei 

olrhain yn ôl y diffiniad a geir yng Nghytundeb 

Gyrwyr Anolrheiniedig 2017 neu unrhyw 

Gytundebau Gyrwyr Anolrheiniedig sydd  

yn dilyn hynny

• Os oeddech yn ddefnyddiwr ffordd, oedd yn 

agored i niwed, ar adeg y ddamwain, er enghraifft 

yn feiciwr modur, yn deithiwr piliwn, teithiwr 

mewn car clun wedi’i atodi i’r beic modur, yn 

ddefnyddiwr cadair olwyn neu’n ddefnyddiwr 

cadair olwyn wedi’i bweru, neu ar sgwter 

symudoledd, neu ar feic neu feic pedalau arall,  

yn marchogaeth ceffyl neu’n gerddwr

• Os ydych chi (fel yr hawliwr) neu’r diffynnydd yn 

gynrychiolydd personol o’r person a fu farw

• Os ydych yn fethdalwr ar hyn o bryd

• Os yw cerbyd y diffynnydd wedi ei gofrestru tu 

allan i’r Deyrnas Gyfunol

O dan yr amgylchiadau hyn fe ddylech geisio cael 

cyngor a chymorth annibynnol, er enghraifft gan 

gynrychiolydd cyfreithiol neu gwmni yswiriant, a 

gallai’r gost fod yn adferadwy o’r digolledwr. Bydd 

eich ymgynghorydd yn gallu eich cynghori ynglŷn 

ag a oes modd i chi adfer unrhyw un o’ch costau 

cyfreithiol o’r parti arall.

http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/cpr-pap-update-feb-2021.pdf
http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/cpr-pap-update-feb-2021.pdf
http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/cpr-pap-update-feb-2021.pdf
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4.3 Cyfarwyddyd pellach ar 
ddenfyddio’r porth

Ceir rhai sefyllfaoedd lle bydd y porth yn rhoi 
cyfarwyddiadau pellach i chi ynglŷn â’r camau 
nesaf:

• Os oes gyda chi anaf personol ond nad oes gyda 

chi rif cofrestru’r cerbyd. Yn yr achos hwn, fe all 

Swyddfa’r Yswirwyr Moduron eich helpu

• Os oes gyda chi anaf personol a bod gan y cerbyd 

rydych chi’n credu oedd yn gyfrifol blât cofrestru 

tramor, efallai gall Cerdyn Gwyrdd Swyddfa’r 

Yswirwyr Moduron eich helpu

4.4 Prisio (Rhoi Gwerth ar 
hawliad) 

Cofiwch: fe allwch fod eisiau cael cyngor pellach ar 

werth yr hawliad (gweler 1.2.3.1) 

Gallwch ddefnyddio’r porth:

• Os ydych yn gwneud hawliad anaf personol o hyd 

at £5,000

• Os yw gwerth eich hawliad (gan gynnwys eich 

hawliad anaf personol a cholled protocol arall) yn 

ddim mwy na £10,000 (gweler y tabl isod)

Eich cam cyntaf felly, yw asesu gwerth eich hawliad 

i weld p’un a ddylech fod yn defnyddio’r porth hwn 

neu beidio. Bydd y gwerth yn ddibynnol ar eich 

anaf ac unrhyw golledion eraill a gafwyd wrth fynd 

i gostau o ganlyniad i’ch damwain neu anaf. Mae’r 

tabl isod yn amlinellu’r hyn sydd angen i chi ei 

ystyried pan fyddwch yn asesu gwerth eich hawliad. 

Fel rhan o’r broses hon, bydd gofyn i chi hefyd gael 

adroddiad meddygol gan arbenigwr meddygol 

achrededig. Fodd bynnag, dyw hi ddim o hyd yn glir 

yn ystod y cyfnod byr wedi damwain a chyn i chi 

gael eich adroddiad meddygol, faint o amser y bydd 

unrhyw anafiadau yn cymryd i wella. Felly, galwch 

ailymweld a gwella gwerth eich colledion (nid eich 

anaf) wrth i chi fynd drwy’r porth, hyd at i chi ofyn i’r 

digolledwr am gynnig. 

Os daw hi’n glir nad ydych yn gwella a gall eich 

hawliad fod yn fwy na’r lefelau a amlinellwyd yn 

flaenorol, byddai’n well i chi geisio cael cyngor ar 

wahân ynglŷn â ph’un ai’r porth hwn yw’r lle gorau 

ar gyfer eich hawliad. Bydd ymgynghorydd yn 

gallu rhoi gwybod i chi ynglŷn â’r gost a ph’un a yw 

unrhyw ran ohono yn adferadwy o’r gyrrwr oedd yn 

gyfrifol.

Dylid nodi wrth ystyried gwerth eich anaf bod y 

mwyafrif llethol o hawliadau atchwipiad a’r rhan 

fwyaf o anafiadau meinwe meddal yn cael eu prisio 

am lai na £5,000.
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Atchwipiad 

Gweler 
Adran  
4.4.1. >

Os ydych wedi dioddef anaf (neu anafiadau) atchwipio i’ch 

gwddf, cefn neu ysgwydd, caiff hyn ei brisio drwy gyfeirio 

at dariff atchwipio yn unig sydd wedi’i bennu gan gyfraith. 

Bydd yr arbenigwr meddygol yn amlinellu yn yr adroddiad 

meddygol am faint yr ydych wedi dioddef, y byddwch yn 

dioddef neu’n debygol o ddioddef gyda’ch anaf; gallwch 

drawsgyfeirio’r wybodaeth yn erbyn y tariff. Fyddwch chi 

ddim yn gwybod yn union pa mor hir yr ydych yn debygol 

o gae eich anaf (neu anafiadau) hyd nes i chi gael eich 

adroddiad meddygol, ond fe fyddwch yn gallu rhoi mynegiad 

lledgywir o werth eich hawliad drwy ystyried y tariff.

Atchwipiad 
a mân-anaf 
seicolegol

Gweler 
Adran  
4.4.1. > 

Os yn ogystal ag anaf (neu anafiadau) atchwipiad, eich bod 

yn credu y gallech fod wedi dioddef mân anaf seicolegol, 

fel sioc neu or-bryder teithio, bydd eich hawliad yn parhau i 

gael ei brisio drwy gyfeiriad at dariff atchwipiad a mân-anaf 

seicolegol. Fel arall mae’r un pwyntiau a wnaed yn yr adran 

atchwipiad uchod yn gymwys.

Cynnydd 
tâl mewn 
amgylchiadau 
eithriadol 

Gweler 
Adran  
4.4.1.1 >

Fe allech fod yn gymwys i dderbyn cynnydd mewn tâl o 

hyd at 20% o swm y tariff os wnaethoch chi ddioddef anaf 

atchwipio neu anaf atchwipio gyda mân anafiadau seicolegol 

a bod yr anaf/anafiadau a gawsoch yn un/rhai eithriadol. 

Dylech egluro pam eich bod o’r farn fod eich anaf yn un 

eithriadol i’ch arbenigwr meddygol, fydd yn gwneud sylw ar 

y mater. I fod yn un eithriadol, rhaid i’r anaf fod yn eithriadol 

o ddifrifol a/neu fod eich amgylchiadau wedi cynyddu eich 

dioddefaint o ganlyniad i ddioddef yr anaf atchwipiad (ac 

mae’r amgylchiadau hynny yn eithriadol).

Anaf heb fod yn 
atchwipiad

Gweler 
Adran  
4.4.2. >

Os ydych wedi dioddef anaf sydd heb fod yn atchwipiad 

(er enghraifft torri bys), yna ni fydd y tariff yn gymwys ar 

gyfer eich hawliad anaf neu’r rhan honno o’ch hawliad anaf 

os wnaethoch chi ddioddef anaf atchwipiad a hefyd anaf 

oedd heb fod yn atchwipiad. Dylech adolygu adrannau 

perthnasol Canllawiau’r Coleg Barnwrol (JCG) fydd yn rhoi 

arwydd i chi o werth tebygol y rhan yma o’ch hawliad. Gan 

nad oes tariff ar gyfer anaf sydd heb fod yn anaf atchwipiad, 

bydd angen i chi you negodi gwerth yr anaf hwnnw gyda’r 

digolledwr unwaith i chi ofyn am gynnig. Mae’r JCG yn rhoi 

man cychwyn i chi ar gyfer y negodi hwnnw ac am brisio 

eich hawliad o’r cychwyn.

Colled 
protocol arall – 
mewn cyswllt 
ag anaf

Gweler 
Adran  
5 >

Fe allwch fod wedi mynd i gostau o ganlyniad i’ch anaf, (er 

enghraifft, colli enillion, costau teithio ar gyfer mynychu 

apwyntiadau meddygol, rhagnodau, ffisiotherapi). Dylech 

gadw derbynebau ar gyfer yr eitemau hyn lle’n bosib neu 

gael tystiolaeth ar gyfer eitemau eraill (er enghraifft colli 

enillion).

Colled 
protocol arall – 
niwed i eiddo

Gweler 
Adran  
5 >

Fe allwch fod wedi gwneud colledion o ganlyniad i’r 

ddamwain (er enghraifft, cost gwaith atgyweirio wnaethoch 

chi dalu amdano, niwed i eiddo oedd yn y car ar adeg y 

ddamwain, colli enillion oherwydd bod angen eich car 

arnoch i weithio). Dylech gadw derbynebau ar gyfer yr 

eitemau hyn lle yw’n bosib neu gael tystiolaeth am eitemau 

eraill (er enghraifft colli enillion).

Mae’r tabl isod yn amlinellu’r hyn y gallwch hawlio amdano. Bydd angen i chi allu dangos prawf am bob eitem a 
hawliwyd amdani naill ai drwy gadw derbynebau (er enghraifft am deithio) neu drwy’r adroddiad meddygol am eich anaf:
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Unwaith i chi goladu’r holl wybodaeth ynglŷn â 

gwerth eich hawliad, dylech wirio’n gyntaf fod 

gwerth tebygol eich hawliad anaf personol yn llai 

na £5,000. Os ydych yn fodlon mai dyma yw’r 

achos, rhaid i chi wirio wedyn fod y cyfanswm, ar 

ôl i chi ychwanegu gwerth y golled protocol arall 

(mewn perthynas ag anaf a niwed i eiddo), yn llai na 

£10,000.

Dylech nodi lle bod gyda chi gostau cerbyd heb 

brotocol (NVC) (gweler 1.1.1). Nid yw’r rhain yn cael 

eu cyfrif fel rhan o werth eich hawliad wrth i chi 

benderfynu p’un a allwch chi ddefnyddio’r porth 

neu beidio. Bydd eich yswiriwr neu sefydliad arall 

fel arfer yn ceisio adfer y colledion hyn ar wahân ar 

eich rhan. 

Os, ar ôl i chi ofyn am gynnig gan y digolledwr, eich 

bod yn methu â chyrraedd setliad, bydd angen i chi 

ychwanegu’r costau cerbyd heb brotocol (NVC) 

i’ch hawliad cyn i chi fynd i’r llys. Os byddwch yn 

cyrraedd y cam hwnnw, bydd y porth yn eich tywys  

i ddod o hyd i’r wybodaeth yma. 

Cofiwch: hyd nes eich bod yn cael eich adroddiad 

meddygol, prisiad dros dro yw eich hawliad.

Os ydych yn credu bydd gwerth eich hawliad yn 

fwy na’r bandiau gwerth a amlinellir uchod, nid 

y porth yw’r lle cywir i ddechrau eich hawliad ac 

efallai y byddwch yn dymuno gofyn am gyngor 

(gweler 1.2.3.1).

4.4.1 Gwerthuso Atchwipiad 

Mae’r hyn a olygir gan ‘anaf atchwipio’ wedi ei osod 

allan yn Rhan 1 o (Ddeddf Atebolrwydd Sifil 2018).

Caiff unrhyw anaf atchwipio (neu anafiadau) yn 

ymwneud â’r gwddf, cefn neu ysgwydd, sy’n 

gwella’n llwyr o fewn 2 flynedd yn cael eu prisio 

drwy dariff sefydlog a osodir yma. OS oes gyda chi 

anafiadau atchwipio i’r gwddf a’r pen, byd cyfanswm 

y tariff yn cyfeirio at y ddau anaf ac i geisio 

penderfynu ar y swm cywir dylech edrych ar yr anaf 

mwy difrifol. Os, yn yr enghraifft yma, bydd yr anaf 

atchwipio i’r cefn wedi gwella’n llwyr o fewn y grŵp 

‘mwy na 6 mis ond dim mwy na 9 mis’. 

Mae hwn yn dariff ar wahân lle, yn ogystal ag anaf/

anafiadau atchwipio, byddwch hefyd yn dioddef 

o unrhyw fân anaf seicolegol fel mân sioc neu 

orbryder teithio. Os wnaethoch chi ddioddef o anaf 

seicolegol mwy difrifol, dylid prisio hynny ar wahân. 

Caiff y tariff ei adolygu nesaf yn 2024 ar y cynharaf. 

4.4.1.1 Cynnydd tâl mewn amgylchiadau 
eithriadol 

Os mai am atchwipiad mae eich anaf personol, 

efallai y byddwch yn gallu hawlio cynnydd yn swm 

y tariff sydd wedi ei ddatgan ar gyfer anaf/anafiadau 

atchwipio. Uchafswm y dyrchafiad a ganiateir yw 

20% o gyfanswm y tariff.

Fodd bynnag, gallwch hawlio hwn o dan 

amgylchiadau eithriadol yn unig. Mae hyn yn golygu 

y bydd angen i chi brofi bod y boen, dioddefaint, 

neu golli hwylustod (sef effaith eich anafiadau ar 

eich bywyd bob-dydd) a achoswyd gan yr anaf/

anafiadau atchwipio yn golygu fod hwn yn briodol.

Er enghraifft: 

• Mae’r anaf neu anafiadau atchwipio yn eithriadol 

o ddifrifol

• Mae eich amgylchiadau wedi cynyddu’r boen, 

dioddefaint neu golli hwylustod a achoswyd gan 

yr anaf/ anafiadau

• Mae’r amgylchiadau hynny’n eithriadol

Os byddwch yn penderfynu hawlio am y dyrchafiad, 

rhaid i chi egluro:

• Sut ydych chi’n bodloni’r meini prawf 

‘amgylchiadau eithriadol’

• Pa ganran dyrchafu rydych chi’n ei hawlio 
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Dylech gyflwyno tystiolaeth i gefnogi eich cais. Os 

ydych yn bwriadu defnyddio’r adroddiad meddygol 

yn dystiolaeth, dylech sicrhau ei fod yn dal yr 

wybodaeth ynglŷn â’r amgylchiadau eithriadol.

4.4.2 Prisio anatchwipiad 

O ganlyniad i’ch damwain, fe allwch fod wedi 

dioddef anaf atchwipiad a/neu anaf heb fod yn anaf 

atchwipiad (er enghraifft torri bys). Does dim tariff 

sefydlog ar gyfer yr anaf anatchwipiad a bydd angen 

i chi ystyried prisiad yr elfen honno o’ch hawliad ar 

wahân i unrhyw dariff. 

Gall canllaw o’r enw Canllawiau’r Coleg Barnwrol 

(JCG) eich helpu gyda hwn, neu efallai byddai’n well 

gyda chi ofyn am gyngor, y mae’n bosib bydd yn 

rhaid i chi dalu amdano.

Gellir dod o hyd i adrannau perthnasol y JCG (yma). 

Mae’r JCG yn cael ei ddiweddaru fel arfer bob 

2 flynedd ac mae’n amlinellu graddau setliad priodol 

ar gyfer gwahanol fathau o anaf. Fe all y ffigurau 

hyn newid yn ystod cwrs eich hawliad a dylech eu 

hailwirio cyn i chi gytuno ar y setliad terfynol gyda’r 

digolledwr. Fodd bynnag, mae’n cynnig canllaw da 

ar gyfer eich amcangyfrifiad cychwynnol o werth 

eich hawliad. 

Dylech nodi fod y ffigurau a osodir yn y JCG yn 

ganllaw yn unig a lle bydd gyda chi anafiadau 

anatchwipiad lluosog, ni fyddwch yn cael cynnig 

swm am bob anaf, yn hytrach fe gewch gyfanswm 

sydd yn cynrychioli maint cyfunedig yr anaf 

cyffredinol a ddioddefwyd.

Os oes gyda chi anaf atchwipiad ac anatchwipiad 

byddwch yn cael cynnig swm y tariff ar gyfer yr 

anaf atchwipiad a swm ar wahân ar gyfer ar anaf 

anatchwipiad. Mae’r llysoedd eto i benderfynu sut 

ddylid asesu’r tariff a symiau ar gyfer anafiadau eraill 

pan fyddan nhw’n cael eu hystyried gyda’i gilydd a 

bydd y canllaw yn cael ei ddiweddaru pan fydd y 

llysoedd wedi egluro hyn.

Mae’r JCG yn cynnig eglurhad eithaf manwl o 

fathau o anafiadau. Gallwch ddod o hyd i adran 

berthnasol y JCG drwy chwilio am y maes neu fath 

o anaf (er enghraifft coes, dannedd, creithiau neu 

seiciatrig). Unwaith i chi leoli’r maes cywir, bydd 

angen i chi gymryd golwg ar ddisgrifiadau’r anaf 

er mwyn penderfynu p’un sydd fwyaf agos at eich 

symptomau. 

Yn ychwanegol i hyn, os byddwch yn gwella’n llwyr 

o’ch anaf o fewn 3 mis, dylech hefyd edrych ar 

yr adran mân-anafiadau. Mae hyn yn berthnasol 

lle mae gyda chi anaf parhaus fel anaf meinwe 

meddal i’ch pen-glin. Fodd bynnag, nid yw hyn 

yn berthnasol lle bod gyda chi anaf ‘un-tro’ fel 

colli dant.

Pan fyddwch yn edrych ar y canllaw, byddwch yn 

gweld bod rhai o’r graddfeydd yn eithaf llydan. Er 

mwyn gallu rhoi pris ar eich anaf bydd angen i chi 

ystyried y testun a roddir yn y JCG er mwyn rhoi 

cyd-destun i’ch anaf, neu fe allwch fod angen y 

graddfeydd i’r naill ochr i benderfynu ym mha le 

mae’r anaf yn fwyaf priodol.

Er enghraifft, os oes gyda chi fân doriadau a 

chrafiadau ar eich coesau a’ch bod wedi llwyr wella 

o fewn 10 diwrnod, byddech yn edrych ar yr adran 

mân-anafiadau. Mae’r diagram isod yn dangos 

ffordd syml o gyfrifo eich hawliad. 
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Mae hwn yn dangos graddfa o 
ffigurau ar gyfer gwelllhad llawn o 
anaf o fewn 7 diwrnod, ac ail raddfa o 
ffigurau ar gyfer adferiad llawn o fewn 
28 diwrnod. Byddech yn prisio’ch 
hawliad drwy gyfeirio at raddfa 2 ond 
yn tueddu at ben isa’r raddfa, gan 
nodi fod y raddfa flaenorol yn ymdrin 
ag anafiadau ac adferiad hyd at 
7 diwrnod. 

£650

7 diwrnod 10 diwrnod 28 diwrnod 

£1,290

0-7 diwrnod       8-28 diwrnod 

17
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4.4.3 Beth os yw eich hawliad dros y 
cyfyngiadau gwerth?

Os yw eich hawliad anaf yn werth mwy na £5,000 

neu fod eich hawliad (gan gynnwys anaf a cholled 

protocol arall (gweler 1.1) yn werth mwy ân 

£10,000, yna nid y porth yw’r lle cywir i chi ddechrau 

eich hawliad a dylech ofyn am gyngor (bydd eich 

ymgynghorydd yn egluro’r sefyllfa ynglŷn â chostau  

i chi (gweler 1.2.3.1)). 

Cofiwch: os yw costau cerbyd heb brotocol (NVC) 

yn cael eu cynnwys ar y cam yma, fe allai hynny 

olygu y bydd eich cyfanswm yn dod at fwy na 

£10,000 ac efallai fe allwch gael cyngor cyfreithiol 

(gweler 1.2.3.1). Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio’r 

porth o hyd cyhyd â bod yr anaf a’r golled protocol 

o fewn y terfynau a amlinellir uchod (gweler 1.1.1).

4.4.3.1 Dod o hyd i gyngor

Ceir sawl ffynhonnell amrywiol o gyngor y gallech 

ei ddefnyddio - er enghraifft eich yswiriwr eich hun 

neu ymgynghorydd cyfreithiol, er efallai y bydd 

angen i chi dalu am wasanaethau ymgynghorydd 

cyfreithiol. Bydd eich ymgynghorydd yn gallu eich 

cynghori ynglŷn â ph’un a allwch adfer unrhyw 

gostau cyfreithiol o’r parti arall.
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5.1 Cyflwyniad 

Gallwch hawlio am anaf personol 
a niwed arall sydd yn gysylltiedig 
â’r ddamwain (a elwir yn niwed neu 
golledion protocol, gweler 5.2). 
Gallwch hefyd hawlio am unrhyw 
ffioedd fu rhaid i chi eu talu (er 
enghraifft, ffi am adroddiad gan yr 
heddlu). Os oes angen i chi dalu am 
unrhyw ffioedd llys, gallwch geisio 
adennill y gost o’r digolledwr, er, 
gyda ffioedd llys, fe allech gymhwyso 
i gael y rhain wedi eu gostwng neu 
eu hepgor, yn ddibynnol ar eich 
amgylchiadau ariannol. 

5. Yr hyn y gallwch wneud hawliad amdano

19
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5.2 Colledion
Mae’r math o golledion y gallwch eu hawlio yn cael eu dangos yn y broses cipio hawliad isod:

5.2.1 Iawndal am eich anaf personol 

Rhaid i dystiolaeth o’ch anaf atchwipiad fod mewn 

ffurf adroddiad meddygol (gweler 6.4) a, lle bod 

gyda chi anaf anatchwipiad, bydd y dystiolaeth fel 

arfer mewn ffurf adroddiad meddygol hefyd. Bydd 

y porth yn eich cynorthwyo i gael gafael ar eich 

adroddiad meddygol neu eich ymgynghori ynglŷn 

â’r broses.

Cofiwch: fe allech fod ag anafiadau atchwipiad 

arnoch, lle caiff yr iawndal ei benderfynu gan y 

system tariff, neu anafiadau anatchwipiad, lle gall 

y symiau iawndal amrywio. Ewch yn ôl i 4.4 i’w 

hadolygu.

5.2.2 Colledion mewn perthynas â’ch 
anaf personol

Gallwch wneud hawliad am unrhyw golledion sy’n 

deillio o ganlyniad i’ch anaf/anafiadau. Examples 

include the cost of any treatment or loss of 

earnings due to time off work. You will need to 

upload evidence of these losses onto the portal 

(er enghraifft derbynneb am sesiynau triniaeth 

ffisiotherapi). 

Os na fyddwch wedi dechrau ar eich triniaeth eto, 

fe allech fod eisiau do di gyswllt yn uniongyrchol 

gyda’r digolledwr i drafod p’un a allan nhw drefnu 

hyn drosoch chi.

Math o golledion 

Math o golled Enghreifftiau o dystiolaeth berthnasol 

Eiddo – atgyweirio /colled llwyr Derbynebau trwsio neu amcangyfrif, lluniau adroddiad y peiriannwr o’r niwed

Eiddo – storio /adfer Derbyneb Adfer/storio

Eiddo – cerbyd dros dro Derbyneb Hurio 

Eiddo – colli defnydd Manylion y dyddiadau roeddech chi heb ddefnydd o’ch cerbyd

Eiddo – treuliau teithio Derbynebau teithio (Tacsi, bws, trên)

Eiddo – tâl-dros-ben Cadarnhau taliad tâl-dros-ben y polisi.

Eiddo – dirywiad gwerth Adroddiad y peirianydd, cost trwsio, ffotograffau o’r niwed

Eiddo – eitemau eraill Derbynebau, amcangyfrifon, ffotograffau o’r niwed

Costau triniaeth – oherwydd anaf Derbynebau gan arbenigwr triniaeth 

Costau rhagnodion – oherwydd anaf Costau meddyginiaeth

Colli enillion – oherwydd anaf Llythyr gan gyflogwr, talebau cyflog, cyfrifon

Costau gofal – oherwydd anaf Manylion yr oriau a dreuliwyd, derbyneb am y gofal a gafwyd

Costau teithio – oherwydd anaf Derbynebau ar gyfer teithio tuag at ac oddi wrth apwyntiadau triniaeth yn y 
feddygfa/ysbyty

Costau eraill – oherwydd anaf Unrhyw dderbynebau eraill, amcangyfrifon
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5.2.3 Colledion o ganlyniad i niwed i 
eiddo mewn perthynas a’r ddamwain 

Mae hyn yn cyfeirio at unrhyw niwed i eiddo o 

ganlyniad i’r ddamwain ond heb fod wedi ei gysylltu 

â’r anaf ei hun. Gallai enghreifftiau o hyn gynnwys 

unrhyw eiddo a niweidiwyd yn y ddamwain, neu 

gostau teithio wnaethoch chi eu talu oherwydd na 

allech chi ddefnyddio eich cerbyd a niweidiwyd. 

Bydd angen i chi lanlwytho tystiolaeth o’r costau 

hyn i’r porth. Bydd y colledion hyn yn cynnwys 

costau cerbyd (gweler isod).

5.2.4 Costau cerbyd

Mae dau fath o gostau cerbyd: costau cerbyd 

protocol a chostau cerbyd heb brotocol. Mae’r ddau 

fath yn talu am y colledion dilynol a restrir nesaf. Yr 

hyn sy’n gyfrifol am y gwahaniaeth rhwng y mathau 

o gostau cerbyd yw i bwy mae’r arian yn daladwy ar 

setliad yr hawliad.

• Gelwir colledion yr ydych naill ai wedi talu 

amdanynt allan o’ch poced eich hun, neu fod 

cyfaill neu berthynas wedi gwneud drosoch yn 

gostau cerbyd protocol. Ar setliad eich hawliad, 

bydd y swm a gewch yn perthyn i chi neu fe 

fyddwch yn ei ddefnyddio i ad-dalu eich cyfaill 

neu berthynas

• Gelwir colledion lle mae cwmni neu sefydliad 

arall wedi eich helpu/cynorthwyo yn gostau 

cerbyd heb brotocol. Er enghraifft, fe all eich 

yswiriwr fod wedi talu eich costau trwsio, neu 

fod sefydliad hurio credyd wedi rhoi cerbyd i 

chi i’w hurio. Caiff y colledion hyn eu trin ar 

wahân i’ch colledion porth from, ond fe fydd 

gan y sefydliadau hyn hawl i hawlio’r costau 

hyn yn eich enw. Os oes angen i chi fynd i’r llys, 

bydd angen i chi ychwanegu’r colledion hyn i’ch 

hawliad a, phan fydd wedi cael ei ddatrys, byddai’r 

sefydliadau hyn wedyn yn gofyn i chi dalu’r 

symiau hynny iddyn nhw

Caiff costau cerbyd eu rhestru yn y Protocol Cyn 

Achos fel:

• Gwerth y cerbyd cyn y ddamwain - dyma’r 

gwahaniaeth yng ngwerth y cerbyd yn union cyn 

i’r ddamwain ddigwydd a’i werth oherwydd y 

niwed a achoswyd gan y ddamwain

• Cost trwsio’r cerbyd

• Y tâl-dros-ben ar yswiriant y cerbyd

• Cost hurio cerbyd

• Adfer cerbyd a thâl storio

Pan fydd y rhain yn golledion protocol bydd gofyn i 

chi gyflwyno manylion eich colledion cyn i chi ofyn 

am gynnig. Lle fyddan nhw’n gostau cerbyd heb 

brotocol, fe fyddan nhw fel arfer yn cael eu hymdrin 

â nhw tu allan i’r broses hon. Fodd bynnag os na 

allwch gytuno ar setliad i’r hawliad a dewis mynd i’r 

llys i ofyn iddo brisio eich hawliad, bydd angen i chi 

ychwanegu’r costau cerbyd heb brotocol ar y cam 

hwnnw. 
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5.3 Ffioedd

Nid yw ffioedd (a elwir hefyd yn dreuliau neu’n 

alldaliadau), yn ffurfio rhan o’ch hawliad. Wrth gyfrifo 

p’un a yw hawliad yn uwch neu’n is na’r trothwy 

£5,000 neu £10,000, ni ddylid cynnwys gwerth 

unrhyw ffioedd. 

Gallwch ond hawlio eich ffioedd yn ôl ar y porth, 

wedi i chi ddod i gytundeb ar setliad am golledion 

neu eich bod wedi mynd â’r achos i’r llys a bod 

setliad wedi cael ei gytuno yn y llys. 

Yr unig ffioedd gellir eu hawlio amdanyn nhw yw:

• Ffioedd adroddiad meddygol (os na gawson nhw 

eu talu eisoes gan y digolledwr)

• Ffioedd unrhyw arbenigwyr eraill y mae angen 

eu tystiolaeth i brofi eich hawliad (er enghraifft, 

cyfrifydd)

• Ffioedd adroddiad gan yr heddlu 

• Ffioedd cofnodion meddygol 

• Ffioedd y llys

• Costau sefydlog cynrychiolaeth gyfreithiol

Mae’r mathau o ffioedd y gellir eu hawlio wedi 

eu rhestri ar y dudalen nesaf. Bydd ffioedd yn 

ymddangos yn unig wedi i’r hawliad gael ei 

gyflwyno:

5.3.1 Ffioedd adroddiad meddygol 

Mae gan adroddiadau meddygol cyntaf ffi sefydlog 

o £180 + TAW. Caiff y rhain eu trefnu drwy’r porth 

a’u talu gan y digolledwr (oni bai eich bod wedi cael 

cynrychiolaeth). 

Bydd gan adroddiadau meddygol pellach (y sawl 

nad sydd yn cynnwys yr un cyntaf) gost sefydlog fel 

arfer a gellir eu trefnu a thalu amdanyn nhw gan y 

digolledwr (gweler 6.4.2.2).

Os ydych chi (fel yr hawliwr) yn byw tu allan i Gymru 

a Lloegr, bydd angen i chi drefnu a thalu am eich 

adroddiad meddygol eich hun, neu fe allwch drefnu 

apwyntiad meddygol yng Nghymru a Lloegr fydd y 

digolledwr yn talu amdano.

5.3.2 Ffioedd unrhyw arbenigwyr eraill

Telir ffioedd arbenigwyr meddygol nad sy’n rhai 

sefydlog, neu ffioedd arbenigwyr eraill, eu talu hyd 

at uchafswm o £750 yn unig.

5.3.3 Ffioedd adroddiad yr heddlu

Bydd heddluoedd gwahanol yn codi gwahanol 

ffioedd am eu hadroddiadau a bydd costau yn 

amrywio gan faint o wybodaeth sydd ei angen ac a 

ofynnir amdano. Os ceir cyfaddefiad o atebolrwydd, 

yna ni ddylai fod unrhyw angen i gael adroddiad gan 

yr heddlu.

5.4 Cyfnod Cyfyngiad

Ceir rhai cyfyngiadau amser dros wneud hawliad yn 

y llys, sydd wedi eu pennu gan y gyfraith. Fel arfer, 

bydd gyda chi 3 blynedd o ddyddiad y ddamwain 

i ddechrau hawliad. Nid dyma’r achos bob tro, 

er enghraifft, pe baech chi o dan 18 ar adeg y 

ddamwain ond eich bod wedi dechrau’r hawliad 

yn y porth ar ôl eich pen-blwydd yn 18, byddai’r 

3 blynedd yn dechrau o’r dyddiad wnaethoch chi 

droi’n 18 yn hytrach na dyddiad y ddamwain.

Os yw 3 blynedd wedi mynd heibio ers eich 

damwain (neu os yw’n gymwys ar ôl eich penblwydd 

yn 18), gallwch roi eich hawliad anaf personol ar y 

porth o hyd, ond bydd y digolledwr yn debygol o 

wadu unrhyw atebolrwydd. Golyga hyn efallai na 

fyddwch yn gallu parhau gyda’ch hawliad. Os yw 

hyn yn digwydd, efallai bydd angen i chi gael cyngor  

(gweler 1.2.3.1).

Os ar unrhyw adeg y daw hi’n glir y bydd 3 mlynedd 

yn mynd heibio cyn y gallwch orffen y broses ar 

y porth, dylech ddewis ‘Mynd i’r llys’ ar y porth a 

chychwyn achos llys. 

Mae’n bwysig eich bod yn ymwybodol nad yw 

dechrau hawliad ar y porth yn atal y cloc rhag 

rhedeg yn erbyn y cyfyngiad amser. Bydd angen 

i chi fod yn ymwybodol o hyd o’r terfynau amser 

am ddechrau hawliad. Os oes gyda chi unrhyw 

amheuaeth, dylech geisio cael cyngor cyfreithiol 

annibynnol. 
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Os oes angen help arnoch, rhowch 
alwad i’n Canolfan Cymorth y Porth. 
Gellir dod o hyd i’w manylion cyswllt 
yn adran 2 o’r canllaw hwn.

6.1 Camau’r broses hawlio

Cam 1: Dechrau

Byddwn yn gofyn i chi am eich hawliad, gan 
gynnwys: 

• Ym mha le a phryd ddigwyddodd y ddamwain 

• Anafiadau a gawsoch yn y ddamwain 

• Cerbydau eraill oedd yn y ddamwain 

• Pwy ydych chi’n teimlo oedd yn gyfrifol am y 

ddamwain 

Cam 2: Ymchwiliad

Wedi i chi gyflwyno eich hawliad, bydd yr Hawliad 

Anaf Swyddogol yn pasio hwn ymlaen i’r cwmni 

yswiriant sydd wedi yswirio’r gyrrwr oedd yn eich tyb 

chi’n gyfrifol. Yr enw a roddir ar y cwmni yswiriant 

gan y porth yw’r ‘digolledwr’. Bydd y digolledwr yn 

cynnal ei archwiliad ei hun i’r hawliad.

Cam 3: Meddygol

Ar gyfer anaf atchwipiad, bydd angen i chi gael eich 

archwilio gan arbenigwr meddygol achrededig, 

fydd yn asesu eich anaf ac yn ysgrifennu adroddiad 

meddygol. Ar gyfer anaf anatchwipiaid, dos dim 

angen archwiliad meddygol o reidrwydd, er efallai 

y byddwch yn dymuno cael un, a/neu gall fod y 

digolledwr yn gofyn i chi gael un cyn eu bod yn 

fodlon rhoi cynnig i chi. Bydd y porth yn helpu i chi 

drefnu adroddiad yr arbenigwr meddygol (oni bai 

bod gyda chi gynrychiolaeth, ac yn yr achos hwnnw 

bydd eich cynrychiolydd yn ei drefnu).

Os ydych yn byw tu allan i Gymru neu Loegr, bydd 

angen i chi drefnu eich adroddiad meddygol eich 

hun (gweler 6.4.2.4).

Cam 4: Cynnig 

Os yw eich hawliad yn cael ei dderbyn yn rhannol 

neu’n llawn, fe allech gael cynnig iawndal, y gallwch 

ddewis ei dderbyn neu ddadlau yn ei erbyn. Gallwch 

negodi gyda’r digolledwr drwy gyfrwng y porth.

Cam 5: Cau’r broses 

Ceir pwyntiau amrywiol ar y porth lle mae’n bosibl 

i gau hawliad, neu lle mae’r hawliad yn dod i ben. 

Fe allai hyn gynnwys setliad hawliad, newid mewn 

amgylchiadau sy’n golygu nad yw’r protocol hwnnw 

sy’n tanategu’r defnydd hwnnw o’r porth yn gymwys 

mwyach neu fod penderfyniad wedi cael ei wneud i 

fynd i’r llys os na ellir dod i gytundeb.

23

6. Sut mae’r gwasanaeth hwn yn gweithio
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6.2 Cam 1: Dechrau

Bydd y traciwr ar eich sgrin ‘Trosolwg Hawliad‘ yn 

dangos eich bod yng Ngham 1: Dechrau. Bydd y 

sgrin ‘Hawliad Trosolwg’ hefyd yn egluro’r hyn sydd 

angen i chi ei wneud n ystod y cyfnod hwn. 

Yn yr adran hon, byddwch yn cael eich tywys:

• Drwy’r wefan a sgriniau’r porth 

• Drwy’r hyn sy’n digwydd os na allwch 

ddefnyddio’r porth neu fod gyda chi anghenion 

hygyrchedd

6.2.1 Gwefan a phorth 

6.2.1.1 Gwefan Hawliad Anaf Swyddogol

Yn www.officialinjuryclaim.org.uk  

byddwn yn rhoi gwybod i chi:

• Sut mae gwneud hawliad 

• Sut mae’r broses hawliadau’n gweithio

• Sut mae dod o hyd i atebion i’ch cwestiynau - 

mae’r adran ‘Dewch o hyd i wybodaeth bellach’ 

yn cynnwys ein tudalen cwestiynau a ofynnir yn 

aml (COA) a rhestr o dermau

O’r wefan, dewiswch ‘Gwneud Hawliad’ er mwyn 

mynd i’r cam nesaf.

6.2.1.2 Cymhwysedd a chofrestru 

Yn yr adran hon, byddwch yn ateb cyfres o 

gwestiynau cymhwysedd. Os ydych yn gymwys i 

wneud hawliad drwy’r porth, bydd gofyn wdyn i chi 

greu cyfrif. 

Wed ii chi greu cyfrif, caiff cais cofrestru ei gyflwyno, 

a byddwch yn derbyn e-bost i actifadu eich cyfrif. 

Mae hyn yn gofyn arnoch i greu cyfrinair, cofnodi cod 

awdurdodi (y byddwch yn ei dderbyn drwy gyfrwng 

neges testun) a derby nein Cytundeb Defnyddiwr. 

Unwaith i chi sefydlu eich cyfrif byddwch yn gweld 

y sgrin ‘Gwnewch hawliad anaf personol’, sydd yn 

cynnwys gwybodaeth am y broses hawlio. 

Dewiswch ‘Dechrau hawliad newydd’ er mwyn 

mynd i’r cam nesaf.

6.2.1.3 Gwneud Hawliad

Yn yr adran hon, bydd angen i chi roi manylion 

am eich hunan, eich rhan yn y ddamwain, eich 

rhif Yswiriant Cenedlaethol a statws cyflogaeth. 

Byddwn wedyn yn gwirio eich hanes hawlio ac 

yn cadarnhau eich hunaniaeth gan ddefnyddio 

cronfa data’r Gyfnewidfa Hawliadau a Thanysgrifio 

(CUE) (www.askCUE.co.uk). Mae’r chwiliad hwn yn 

ofynnol gan system y porth.

Bydd gofyn wedyn i chi ‘Sôn wrthym am y 

ddamwain’. Mae hwn yn cynnwys manylion 

ynghylch:

• Y ddamwain - yr hyn a ddigwyddodd a phryd

• Unrhyw dystiolaeth dashcam neu ffotograffig

• Lleoliad y damwain

• Unrhyw ymwneud gan yr heddlu 

• Y cerbyd roeddech chi ynddo 

• Unrhyw dystion 

• Y cerbyd yr ydych yn teimlo oedd yn gyfrifol am y 

ddamwain

• Y gyrrwr rydych chi’n teimlo sydd yn gyfrifol am y 

ddamwain

• Unrhyw gerbydau eraill oedd yn y ddamwain

Bydd gofyn wedyn i chi ‘Sôn wrthym am yr 

anafiadau wnaethoch chi eu dioddef’. Mae hyn yn 

cynnwys manylion am: 

• Natur unrhyw anafiadau 

• Unrhyw amser i ffwrdd o’r gwaith 

• Unrhyw sylw neu driniaeth feddygol

https://www.officialinjuryclaim.org.uk/
http://www.askcue.co.uk/
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Bydd gofyn wedyn i chi ‘Sôn wrthym am eich 

hawliad’. Mae hwn yn cynnwys manylion ynghylch: 

• Unrhyw help oedd ei angen i drwsio’ch cerbyd

• Unrhyw gerbyd oedd ei angen dros dro yn ei le

• Unrhyw hawliad am eitemau eraill (fe’i gelwir yn 

golledion) oherwydd y ddamwain

• Unrhyw ddogfennau i’w lanlwytho 

Bydd gofyn wedyn am y ffordd sydd yn well gyda chi 

o gadw mewn cyswllt. Caiff y rhain eu defnyddio er 

mwyn i ni ddod i gyswllt gyda chi ynglŷn ag unrhyw 

ddiweddariadau.

Byddwch yn gallu gwirio’ch atebion cyn anfon eich 

hawliad.

Er mwyn cyflwyno eich hawliad, bydd gofyn i chi 

lofnodi Datganiad Gwirionedd. Mae hwn yn bwysig 

iawn. Fe all unrhyw un sy’n gwneud datganiad anwir 

mewn dogfen a gafodd ei wireddu gan Ddatganiad 

Gwirionedd wynebu achos yn ei erbyn am ddirmyg 

llys.

6.2.2 Beth sy’n digwydd os na allwch 
ddefnyddio’r porth neu fod gyda chi 
anghenion hygyrchedd?

Fe allwch fod angen cymorth ychwanegol i 

ddefnyddio’r porth neu wneud hawliad:

• Os ydych yn siaradwr iaith dramor neu’r Gymraeg 

• Os nad yw’r broses ar-lein yn addas i chi (er 

enghraifft, efallai eich bod yn anghyfforddus 

wrth lenwi ffurflen gais ar-lein neu fod gyda chi 

anghenion hygyrchedd) Nodir: mae’r porth wedi 

cydymffurfio gyda Safonau Hygyrchedd Cynnwys 

y Wefan

Os mai dyma’r achos, yna bydd angen i chi gysylltu 

â Chanolfan Cymorth y Porth (ceir manylion cyswllt 

yn adran 2). Fe fyddan nhw’n gadael i chi wybod pa 

gamau sydd angen i chi eu cymryd - er enghraifft, 

p’un a allwch dderbyn ffurflen gais ar bapur neu 

p’un a allwch gwblhau’r broses hawlio gyda help 

asiant gofal cwsmer (hynny yw, drwy’r ffôn neu drwy 

ddefnydd y gwasanaeth cyfieithu sydd ar gael i hyd 

at 10 iaith fwyaf poblogaidd Cymru a Lloegr). 
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6.3 Cam 2: Ymchwiliad 

Mae’r traciwr ar eich sgrin ‘Trosolwg Hawliad’ 

yn dangos eich bod wedi cyrraedd Cam 2: Yr 

Ymchwiliad. Bydd sgrin y ‘Trosolwg Hawliad’ yn 

egluro’r hyn sydd angen i chi ei wneud ar bob cam. 

Yn yr adran hon, byddwch yn cael eich tywys drwy:

• Ymateb i benderfyniad atebolrwydd y digolledwr

• Yr hyn sy’n digwydd os na allwch ddefnyddio’r 

porth neu fod gyda chi anghenion hygyrchedd

6.3.1 Ymateb i benderfyniad 
atebolrwydd y digolledwr 

Mae atebolrwydd yn ymwneud â phwy achosodd y 

ddamwain ac felly pwy sy’n gyfrifol am unrhyw anaf 

a niwed. Mae atebolrwydd felly yn penderfynu pwy 

ddylai dalu unrhyw iawndal.

Pan fydd hawliad wedi cael ei gofnodi ar y porth, 

efallai bydd y digolledwr (fel arfer yswiriwr gyrrwr y 

cerbyd rydych o’r farn a achosodd y ddamwain) yn 

cynnal gwiriadau hunaniaeth ac ymchwiliadau eu 

hunain. Ar ôl eu hymchwiliadau, bydd y digolledwr 

yn gallu cynnig ymateb atebolrwydd. Bydd hyn yn 

cael ei roi o fewn 30 diwrnod busnes o’r dyddiad lle 

gofnodwyd yr hawliad ar y porth. 

Wrth gyfrifo’r cyfnod o 30 diwrnod busnes (a’r holl 

gyfnodau amser o fewn y broses hon) byddwch yn 

dechrau cyfrif o’r diwrnod busnes llawn ar ôl i chi 

gofnodi eich hawliad. Os, er enghraifft, y byddwch 

yn cwblhau eich hawliad ar Ddydd Mawrth yna bydd 

y diwrnod cyntaf yn dechrau ar y diwrnod busnes 

nesaf - sef y Dydd Mercher yn yr enghraifft yma (gan 

dybio nad oes un o’r rhain yn ŵyl banc).

Pan fyddwch yn cwblhau’r holl wybodaeth ynglŷn 

â’ch hawliad, bydd y porth yn gwirio i weld os oes 

unrhyw hawliadau eraill sydd yn gysylltiedig â’r 

ddamwain wedi cael eu cofnodi. Os oes yna unrhyw 

hawliadau cysylltiedig yn y porth, bydd neges yn 

cael ei anfon atoch i gadarnhau bod dolen wedi cael 

ei ddarganfod. Does dim rhaid i chi gymryd unrhyw 

gamau ar y pwynt yma. Caiff y digolledwr ei hysbysu 

hefyd.

Mewn rhai amgylchiadau bydd yswiriwr yn ymateb 

fel digolledwr ac yn dweud eu bod yn ymddwyn fel 

‘Yswiriwr Damwain Traffig Ffordd (RTA)’. Mae hyn 

oherwydd er nad efallai bod y gyrrwr oedd ar fai o 

dan gwfert cytundeb/y cytundeb yswiriant, mae gan 

yr yswiriwr ddyletswydd gyfreithiol o hyd i fodloni 

eich hawliad. Os taw dyma’r achos, bydd yr yswiriwr 

yn trin eich hawliad ond fe all fod ganddo hawliau ar 

wahân yn erbyn y gyrrwr.

Os nad yw digolledwr yn cael ei adnabod, caiff yr 

hawliad ei drin gan Swyddfa’r Yswirwyr Modur neu 

ei asiantau. Bydd Swyddfa’r Yswirwyr Modur yn rhoi 

ymateb atebolrwydd o fewn 40 diwrnod busnes o’r 

dyddiad pan fydd yr hawliad yn cael ei wneud ar y 

porth.

Os yw naill ai yswiriwr y Damwain Traffig Ffordd 

neu’r Swyddfa Yswirwyr Moduro yn ddigolledwr, 

efallai y byddant yn gofyn i chi lofnodi ffurflen 

aseiniad er mwyn i ddyn nhw allu gwneud hawliad 

eu hunain yn erbyn y gyrrwr oedd ar fai. Mae hwn 

yn arfer safonol, ond fe allwch fod eisiau gofyn am 

gyngor os oes gofyn i chi lofnodi aseiniad.

Bydd yr ymateb atebolrwydd yn un o’r canlynol, lle 

bydd y digolledwr:

• Yn cyfaddef atebolrwydd yn llawn 

• Yn cyfaddef atebolrwydd yn rhannol 

• Yn cyfaddef bai (yn llawn neu’n rhannol) ond yn 

dadlau na wnaeth y ddamwain achosi unrhyw 

anaf

• Yn gwadu atebolrwydd

Caiff y gwahanol ymatebion eu hegluro mewn mwy 

o fanylder isod.
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6.3.1.1 Cyfaddef atebolrwydd yn llwyr neu’n 
rhannol

Os yw’r digolledwr yn cyfaddef atebolrwydd yn llwyr 

neu’n rhannol, caiff yr wybodaeth yma ei ddangos 

yn y blwch ‘Yr hyn sydd angen i chi ei wneud’ ar eich 

tudalen ‘Trosolwg hawliad’.

Unwaith i atebolrwydd gael ei gyfaddef yn llawn 

neu’n rhannol, gallwch symud ymlaen i’r cam nesaf 

lle y byddwch yn dewis darparwr meddygol i drefnu 

archwiliad meddygol o’ch anafiadau. Gwnewch hyn 

drwy ddewis ‘Ewch at archwiliad meddygol’.

Os yw’r digolledwr yn cyfaddef atebolrwydd rhannol 

yn unig (hynny yw, cyfaddef canran yn unig o 

atebolrwydd am y ddamwain) fe allwch herio’r 

ymateb atebolrwydd hwn a chynnig gwahanol 

ganran o atebolrwydd (gallwch wneud hyn am 

fwyafswm o 3 gwaith). Bydd y porth yn eich tywys 

drwy’r broses.

Pryd alla i herio?

Gallwch herio atebolrwydd ar yr un pryd 

mae’ch cais am archwiliad meddygol yn 

digwydd, a gallwch godi her i unrhyw bwynt 

hyd nes eich bod yn derbyn cynnig. Fel 

arall, os dymunwch, gallwch aros ac ymdrin 

ag atebolrwydd fel rhan o’ch trafodaethau 

negodi ar brisiad eich hawliad yn ystod y cam 

gwneud cynnig.

Beth yw goblygiadau atebolrwydd 

rhannol? 

Mae cydnabod atebolrwydd rhannol 

yn cyfeirio at dderbyn peth ond nid yr 

atebolrwydd llawn am hawliad (er enghraifft, 

derbyn 50% o’r atebolrwydd am y ddamwain). 

Os dderbyniwch chi hwn, yna caiff 50% ei 

dynnu o unrhyw gynnig a wneir ar gyfer eich 

colledion er mwyn adlewyrchu’r cytundeb 

hwn.
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6.3.1.2 Cyfaddef bai (yn llawn neu’n rhannol) 
ond yn anghytuno bod y ddamwain wedi 
achosi unrhyw anaf

Fe all y digolledwr gytuno fod y ddamwain wedi 

digwydd a bod y gyrrwr yr ydych o’r farn oedd yn 

gyfrifol ar fai neu’n rhannol ar fai. Fodd bynnag, fe all 

y digolledwr anghytuno fod unrhyw anaf wedi cael 

ei achosi gan y ddamwain.

Ar y pwynt yma, gallwch ddewis mynd ymlaen i gael 

archwiliad meddygol neu beidio parhau â’r hawliad.

Mewn hawliadau fel hyn, gofynnir i’r arbenigwr 

meddygol achrededig bob tro p’un a wnaeth y 

ddamwain achosir anaf, waeth bynnag y sefyllfa 

mewn perthynas ag atebolrwydd. Felly, os ydych 

chi’n mynd ymlaen i gael archwiliad meddygol, bydd 

yr arbenigwr meddygol achrededig yn cael ei ofyn 

i wneud sylw ynglŷn â ph’un a wnaeth y ddamwain 

achosi eich anaf fel rhan o’r drefn arferol.

6.3.1.3 Gwadu atebolrwydd 

Os yw’r digolledwr yn gwadu atebolrwydd, byddwch 

yn gallu gweld pam drwy ddewis ‘Gweld mwy o 

fanylion’ ar eich sgrin ‘Trosolwg hawliad’. Rhaid i 

chi benderfynu wedyn pa gamau i’w cymryd drwy 

ddewis un o’r canlynol:

• Derbyn gwadiad y digolledwr (Derbyn gwadiad)

• Herio gwadiad y digolledwr (Herio gwadiad)

• Cymryd yr hawliad i’r llys (Mynd i’r llys)

Os byddwch yn herio’r gwadiad, gallwch ychwanegu 

sylwadau yn y blwch i ddweud pam. Yna, byddwch 

yn cadarnhau eich dewis drwy ddewis Cadarnhau 

a Danfon. Caiff yr hawliad ei ddychwelyd i’r 

digolledwr, fyd yn ystyried yr her ac yn penderfynu 

p’un a ddylid gwneud unrhyw argymhelliad pellach.

Os dymunwch gymryd yr her i’r llys, bydd gofyn i chi 

gadarnhau’r penderfyniad drwy ddewis Cadarnhau 

a Danfon unwaith eto. Ar y pwynt yma bydd angen 

i chi lenwi rhestr pecyn llys -bydd y porth yn rhoi 

manylion pellach i chi ynglŷn â’r broses hon.

6.3.1.4 Taliad interim 

Lle mae’r digolledwr wedi cyfaddef atebolrwydd 

llawn neu rannol, neu wedi cyfaddef bai am y 

ddamwain (yn llawn neu’n rhannol) ond wedi 

anghytuno bod y ddamwain wedi achosi unrhyw 

anaf i’r hawliwr, neu fod y llys wedi penderfynu o’ch 

plaid ynglŷn ag atebolrwydd yn llawn neu’n rhannol, 

byddwch yn gallu gofyn am daliad interim am 

golledion. 

Caiff taliad interim ei wneud am golledion protocol 

eraill yn unig mewn perthynas â’ch anaf personol, fel 

costau teithio i’r archwiliad meddygol neu am eiddo 

a gafodd ei niweidio yn y ddamwain neu dâl dros 

ben eich polisi. NId yw hwn yn daliad am yr anaf ei 

hun,

I barhau, ewch at yr adran ‘Fy nghamau eraill’ ar eich 

sgrin ‘Trosolwg hawliad’ a dewis Gofyn am daliad 

interim. Bydd y digolledwr yn ymateb i’ch cais am 

daliad interim o fewn 15 diwrnod busnes.
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Yn ychwanegol i hyn, fe all digolledwr wneud taliad 

interim gwirfoddol ar unrhyw adeg wedi i’ch hawliad 

gael ei gofnodi. Gall y taliad yma fod ar gyfer:

• Taliad interim am eitem benodol 

• Taliad interim cyffredinol fydd yn cael ei osod yn 

erbyn unrhyw setliad terfynol o’ch hawliad. Nodir 

nad yw taliad interim cyffredinol yn gyfaddefiad o 

atebolrwydd ac na ellir dweud wrth y llys amdano 

hyd nes bo diwedd yr achos

Pan fydd taliad interim yn cael ei wneud mewn 

perthynas ag eitem benodol, naill ai o ganlyniad i 

gais wnaethoch chi neu ymateb gwirfoddol gan y 

digolledwr, caiff yr eitem honno ei drin fel pe bai 

wedi ei setlo yn llawn a’i dynnu o’ch hawliad. 

Os nad yw’r digolledwr yn ymateb i’ch cais am 

daliad interim neu ddim yn talu’r swm a gytunwyd, 

fe allwch ddewis mynd i’r llys. Dewiswch ‘Mynd 

i’r llys a llanwch becyn llys’ - bydd y porth yn eich 

cynorthwyo yn y broses o wneud hyn.

6.3.2 Beth sy’n digwydd os na alla 
i ddefnyddio’r porth neu fod gen i 
anghenion hygyrchedd?

Fe allwch fod angen cymorth ychwanegol i 

ddefnyddio’r porth neu wneud hawliad:

• Os ydych yn siarad iaith dramor neu’r Gymraeg 

• Os nad yw’r broses ar-lein yn addas i chi (er 

enghraifft, efallai eich bod yn anghyfforddus 

wrth lenwi ffurflen gais ar-lein neu fod gyda chi 

anghenion hygyrchedd) Nodir: mae’r porth wedi 

cydymffurfio gyda Safonau Hygyrchedd Cynnwys 

y Wefan

Os mai dyma’r achos, yna bydd angen i chi gysylltu 

â Chanolfan Cymorth y Porth (ceir manylion cyswllt 
yn adran 2). Fe fyddan nhw’n gadael i chi wybod pa 

gamau sydd angen i chi eu cymryd - er enghraifft, 

p’un a allwch dderbyn ffurflen gais ar bapur neu 

p’un a allwch gwblhau’r broses hawlio gyda help 

asiant gofal cwsmer (hynny yw, drwy’r ffôn neu drwy 

ddefnydd y gwasanaeth cyfieithu sydd ar gael i hyd 

at 10 iaith fwyaf poblogaidd Cymru a Lloegr).
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6.4 Cam 3: Archwiliad 
Meddygol 

Mae’r traciwr ar eich sgrin ‘Trosolwg hawliad’ yn 

dangos eich bod ar Gam 3: Archwiliad Meddygol. 

Bydd y sgrin ‘Trosolwg Hawliad’ yn egluro’r hyn sydd 

angen i chi ei wneud ar bob cam. 

Yn yr adran hon, cewch eich tywys drwy:

• Dewisiadau’r porth wrth fynd at yr archwiliad 

meddygol 

• Adroddiadau meddygol 

• Opsiynau talu pellach

• Beth sy’n digwydd os na allwch ddefnyddio’r 

porth neu fod gyda chi anghenion hygyrchedd

6.4.1 Dewisiadau’r porth wrth fynd 
ymlaen at archwiliad meddygol 

Mae’r siart canlynol yn disgrifio’r broses adroddiad 

meddygol ar gyfer hawliwr sydd heb ei gynrychioli 

(hynny yw, eich bod yn mynd drwy’r porth eich hun). 

Ni fydd unrhyw un sy’n cynrychioli hawliwr (a 

elwir hefyd yn ddefnyddiwr proffesiynol) yn dilyn y 

broses hon a bydd yn rhaid iddyn nhw gael gafael 

ar adroddiad meddygol ar ran eu client tu allan i 

system y porth, gan ddefnyddio MedCo.
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6.4.1.1 Dewis hoffterau meddygol 

Os oes gyda chi anaf atchwipiad a bod y digolledwr 

y cyfaddef atebolrwydd yn llawn neu’n rhannol, 

neu’n cyfaddef bai (yn llawn neu’n rhannol) ond 

yn gwadu bod y ddamwain wedi achosi unrhyw 

anaf, bydd angen i chi dewis ‘Ewch at archwiliad 

meddygol’ (Gweler isod am opsiynau pellach os oes 

gyda chi anaf anatchwipiad.)

Byddwch yn mynd at sgrin o’r enw ‘Gwneud cais am 

apwyntiad meddygol’ lle byddwch yn ateb:

• Ym mha le yr hoffech chi i’r archwiliad meddygol 

gael ei gynnal 

• O ba le fyddwch chi’n teithio er mwyn cyrraedd 

eich archwiliad

Byddwch wedyn yn mynd i sgrin o’r enw ‘Dewiswch 

eich darparwr adroddiad meddygol’ lle y byddwch 

yn ateb:

• Pa fath o ddarparwr adroddiad meddygol hoffech 

chi ei gael (er enghraifft Arbenigwr Meddygol 

Uniongyrchol neu Sefydliad Adrodd Meddygol- 

gweler isod)

• Pa mor bell ydych chi’n fodlon teithio ar gyfer 

eich apwyntiad 

• P’un a hoffech i’r arbenigwr meddygol achrededig 

fod o rywedd penodol 

• Unrhyw ofynion eraill ar gyfer yr apwyntiad (fel 

mynediad â chadair olwyn, cyfieithydd)

Dyma’r ddau fath o ddarparwr adroddiad meddygol 

y gallwch eu dewis: 

• Arbenigwr Meddygol Uniongyrchol: dyma 

arbenigwr meddygol achrededig fydd yn trefnu 

eich apwyntiad, yn cyfathrebu’n uniongyrchol 

gyda chi wrth ymdrin ag unrhyw ymholiadau, 

yn eich archwilio ac yn cynhyrchu adroddiad 

meddygol 

• Sefydliad Adrodd Meddygol: dyma gorff 

annibynnol fydd yn penodi arbenigwr meddygol 

achrededig er mwyn eich archwilio a chynhyrchu 

adroddiad meddygol ar eich rhan. Bydd gan 

y Sefydliad banel o arbenigwyr meddygol 

achrededig y gallant eu trefnu ar gyfer apwyntiad 

priodol. Bydd y sefydliad yn eich helpu i drefnu 

eich apwyntiad a/neu ymdrin ag unrhyw 

ymholiadau ynglŷn â’r adroddiad meddygol 

Bydd sgrin gadarnhau wedyn yn dangos eich 

hoffterau meddygol.

• Os fydd yr arbenigwr meddygol achrededig yn 

dymuno adolygu eich cofnodion meddygol 

cyfredol, fe fyddan nhw’n dod i gyswllt â chi. Nid 

oes gofyn am hyn fel arfer

6.4.1.2 Hawliadau anatchwipiad

Pan fydd gyda chi anaf atchwipiad, mae’n ofynnol o 

dan gyfraith i gael adroddiad meddygol. Gydag anaf 

anatchwipiad, mae’n bosibl i geisio datrys rhan o’ch 

hawliad heb arbenigwr meddygol, ond efallai na 

fydd y digolledwr yn cytuno i hyn.

Nid yw’r porth yn ymdrin â chynigion a wnaed heb 

adroddiad meddygol, ond efallai y gallwch ddod 

i gyswllt gyda’r digolledwr o hyd drwy gyfrwng 

gwasanaeth neges y porth a gofyn iddyn nhw i 

wneud cynnig am yr anafiadau hyn. Mae’n bosib 

bydd y digolledwr yn cytuno i wneud cynnig i chi 

heb archwiliad meddygol, neu fe allan nhw ddweud 

eu bod am weld adroddiad meddygol cyn eu bod yn 

barod i wneud hynny.

Os byddai’n well gyda chi gael adroddiad meddygol, 

yna bydd yn rhaid i chi ddilyn yr un broses ag ar 

gyfer hawliadau atchwipiad (wedi eu hamlinellu  

yn y diagram uchod).

Dylech nodi os byddwch yn penderfynu dechrau 

achos llys er mwyn cael iawndal am eich anafiadau 

neu golledion yn deillio o’r anafiadau hynny, bydd 

gofyn am adroddiad meddygol os ydych yn bwriadu 

dibynnu ar dystiolaeth feddygol. Dyma’r achos 

hyd yn oed os nad oes elfen anaf atchwipiad i’ch 

hawliad.
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6.4.1.3 Adroddiad meddygol cyntaf drwy 
gyfrwng MedCo

Os ydych yn byw yng Nghymru a Lloegr, rhaid 

i chi gael adroddiad eithriad meddygol ac 

adroddiad meddygol cyntaf drwy MedCo. Gellir 

gwneud hyn drwy gyfrwng y porth Hawliad Anaf 

Swyddogol. Dyma’r system a ddefnyddir i gyrchu 

arbenigwyr meddygol unigol a sefydliadau adodd 

meddygol, fydd yn archwilio eich anafiadau 

ac yn darparu adroddiadau meddygol (gweler 

www.medco.org.uk). 

• Caiff MedCo ei redeg gan fwrdd anweithredol o 

gyfarwyddwyr gyda chynrychiolaeth ar draws y 

diwydiant a chadeirydd annibynnol

• Rhaid defnyddio MedCo os ydych yn dymuno 

bod yn gymwys i wneud hawliad ar y porth

Os ydych yn byw tu allan i Gymru a Lloegr, dylech 

gael eich adroddiad meddygol o MedCo cyhyd â’ch 

bod yn dewis chwilio o gyfeiriad yng Nghymru neu 

Loegr. Er enghraifft, os ydych yn byw yn Ffrainc ond 

yn gweithio yng Nghymru neu Loegr, dylech chwilio 

gan ddefnyddio eich cyfeiriad gwaith yng Nghymru 

neu Loegr. 

Os nad yw’n bosibl i gael eich archwiliad yng 

Nghymru na Lloegr (er enghraifft, eich bod yn byw 

yn Ffrainc ac fe gawsoch eich anafu wrth ymweld 

â Chymru neu Loegr), bydd hawl gyda chi i gyrchu 

eich arbenigwr meddygol eich hun a lanlwytho eich 

adroddiad meddygol eich hun  

(gweler manylion pellach yn 6.4.2.2).

6.4.1.4 Archwiliad meddygol a chyfathrebu 

Pan fyddwch wedi dewis darparwr eich adroddiad 

meddygol, bydd y porth yn anfon cyfarwyddiadau 

iddyn nhw. Bydd y cyfarwyddiadau hyn yn dal 

unrhyw wybodaeth berthnasol y byddwch chi a’r 

diffynnydd wedi ei gofnodi ar y porth (er enghraifft, 

atebion ynghylch amgylchiadau eithriadol). 

Wedi hynny, caiff unrhyw gyfathrebiad rhyngoch chi 

a darparwr yr adroddiad meddygol ei gynnal tu allan 

i’r porth (hynny yw, does dim rhaid i chi, ddewis 

darparwr eich adroddiad meddygol drwy’r porth, 

ond fe allan nhw gysylltu â chithau’n uniongyrchol).

Bydd darparwr yr adroddiad meddygol:

• Yn trefnu eich apwyntiad meddygol 

• Yn anfon unrhyw anfoneb am yr adroddiad 

meddygol cyntaf yn uniongyrchol i’r digolledwr

Os yw eich amgylchiadau wedi newid ers i chi 

roi eich atebion gwreiddiol ar y porth, rhaid i chi 

ddweud wrth yr arbenigwr meddygol achrededig am 

hyn yn ystod eich archwiliad meddygol.

6.4.2 Adroddiadau meddygol 

Yn dilyn archwiliad meddygol, bydd darparwr yr 

adroddiad meddygol yn lanlwytho’r adroddiad hwn 

i’r porth. Byddwch yn gallu lawrlwytho’r adroddiad 

hwn drwy ddewis ‘Adolygu adroddiad meddygol’ ar 

eich sgrin ‘Trosolwg meddygol’. Ar y cyfnod hwn ni 

all y digolledwr weld yr adroddiad.

Y cwestiwn y byddwch yn ei ateb wedyn fydd hwn: 

Ydych chi’n credu bod y ffeithiau yn yr adroddiad 

meddygol yn gyflawn ac yn gywir? 

Mae hyn yn golygu fod yn rhaid i chi wirio am 

unrhyw wallau fel dyddiad geni anghywir, disgrifiad 

anghywir o ddamwain neu unrhyw fethiant i gynnwys 

rhywbeth a ddywedoch wrth yr arbenigwr meddygol. 

Mae’n hynod o bwysig os yw eich anaf atchwipiad yn 

eithriadol o ddifrifol, neu lle fydd eich amgylchiadau 

wedi cynyddu difrifoldeb eich poen, dioddefaint a 

cholli hwylustod o ganlyniad i’ch anaf atchwipiad, 

bod y ffeithiau sy’n cefnogi eich hawliad yn cael eu 

hadlewyrchu’n gywir yn eich adroddiad meddygol.

• Os ydych yn credu bod yr adroddiad meddygol 

yn gywir ac nad oes unrhyw wallau ffeithiol 

ynddo, byddwch yn dewis “Ie” cyn penderfynu  

sut yr hoffech fwrw ymlaen

• Os ydych chi o’r farn nad yw’r arbenigwr meddygol 

yn gywir, bydd angen i chi gofnodi unrhyw 

resymau yn y blwch sydd ar gael. Caiff hwn wedyn 

ei anfon yn ôl i ddarparwr yr adroddiad meddygol 

fydd yn diwygio eich adroddiad os yw’n briodol

https://www.medco.org.uk/
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Os oes angen, gallwch ofyn am ddiwygio unrhyw 

wallau ffeithiol, ond nid barn feddygol. Er enghraifft, 

nid yw barn yr arbenigwr meddygol ynglŷn â pha 

mor hir y bydd hi’n ei gymryd i chi wella o’ch anaf 

(cyfnod prognosis) yn wall ffeithiol ac ni allwch ofyn 

am ddiwygio hwnnw.

Ni fydd eich adroddiad meddygol yn cael ei rannu 

gyda’r digolledwr hyd nes eich bod yn cadarnhau y 

dylid gwneud hynny. Fodd bynnag, bydd angen i’r 

digolledwr gael gafael ar yr adroddiad meddygol a’r 

dogfennau eraill er mwyn gallu gwneud cynnig i chi, 

felly fe fydd yn rhaid i chi ei rannu pan fyddwch yn 

barod/fodlon ag ef.

Os oes unrhyw driniaeth yn cael ei argymell yn 

eich adroddiad, efallai y byddwch yn dymuno dod i 

gyswllt â’r digolledwr.

Os yw’r adroddiad meddygol yn dangos eich bod 

yn debygol o ddioddef o’ch anafiadau am fwy na 

24 mis o ddyddiad y ddamwain, fe allai gwerth 

eich hawliad fod yn fwy na’r cyfyngiad tracio mân 

hawliadau ac efallai y byddwch yn gallu hawlio cost 

cyngor meddygol arbenigol yn ôl. Gallwch dynnu 

eich hawliad o broses y porth gan ddefnyddio’r 

opsiwn ‘Tynnu’r hawliad hwn yn ôl’ o dan ‘Fy 

nghamau eraill’ ar y sgrin ‘Trosolwg Hawliad’. Fodd 

bynnag, dylech gael cyngor cyn cymryd y cam hwn. 

 

6.4.2.1 Herio cywirdeb ffeithiol 

Fe gewch un cyfle yn unig i herio’r adroddiad 

meddygol cyntaf. Os ydych chi o’r farn ei fod 

yn anghyflawn/neu’n wallus a bod yr arbenigwr 

meddygol wedi gwrthod gwneud y trefniadau 

hynny, fe allwch anfon manylion eich heriad ac 

ymateb yr arbenigwr pan fyddwch yn anfon yr 

adroddiad meddygol i’r digolledwr. Rhaid i chi adael 

i’r digolledwr wybod hefyd y byddwch yn dadlau 

fod yr adroddiad meddygol yn anghyflawn a/neu’n 

wallus.

6.4.2.2 Adroddiadau meddygol pellach 

Yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond un adroddiad 

meddygol fydd ei angen. Fodd bynnag, fe all fod 

achlysuron fydd yn cyfiawnhau cael adroddiad 

meddygol pellach. Bydd hyn oherwydd:

• Ei fod wedi ei argymell yn adroddiad yr arbenigwr 

cyntaf

• Fod yr adroddiad meddygol cyntaf yn argymell 

fod angen mwy o amser cyn y gellir penderfynu 

ar brognosis o’ch anafiadau

• Eich bod yn parhau i dderbyn triniaeth 

• Nad ydych wedi gwella yn ôl y disgwyl yn seiliedig 

ar y prognosis gwreiddiol 

Rhaid i chi ddewis un o’r 4 cyfiawnhad os byddwch 

yn gofyn i’r digolledwr am adroddiad meddygol 

pellach. Os na ddewiswch un o’r rhesymau hyn, ni 

fyddwch yn gallu dibynnu ar yr adroddiad meddygol 

fel tystiolaeth o blaid eich hawliad neu i adennill 

unrhyw gost adroddiad meddygol.

Bydd gofyn i chi roi gwybodaeth bellach i’r 

digolledwr er mwyn cefnogi eich cais. Gallwch 

ddangos eich adroddiad cyntaf iddyn nhw, rhannu 

detholiadau ohono neu roi’r wybodaeth eich hunan. 

Bydd angen i chi ei gwneud hi’n glir i’r digolledwr pa 

fath pellach o arbenigwr y dymunwch iddyn nhw eu 

cyfarwyddo ar eich rhan a pham. 

Caiff y cais ei anfon i’r digolledwr fydd nail ai yn 

cydnabod eich cais neu’n ei wrthod. Unwaith caiff y 

cais ei gydnabod, bydd gan y digolledwr 10 diwrnod 

i anfon y cyfarwyddiadau. Bydd y rhain mewn ffurf 

safonol, wedi ei lanlwytho i’r porth.

Bydd y Sefydliad Adroddiad Meddygol neu’r 

Arbenigwr Meddygol Uniongyrchol yn dod i 

gyswllt â chi tu allan i’r porth er mwyn trefnu eich 

apwyntiad. 
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Caiff yr adroddiad pellach hwn ei anfon atoch yn 

uniongyrchol a bydd yn rhaid i chi wirio ei gynnwys 

yn ofalus cyn i chi ei lanlwytho. 

Os byddai’n well gyda chi, gallwch gael eich 

adroddiad meddygol annibynnol eich hun a pheidio 

ag ymwneud â’r digolledwr. Os yw’r digolledwr yn 

gwrthwynebu eich cais, fe allwch ddewis cadw eich 

adroddiad eich hun ond dylid nodi os na gaiff yr 

adroddiad ei gyfiawnhau mae’n bosibl na fyddwch 

yn gallu adennill y gost.

Os yw’r adroddiad meddygol yn datgan eich bod 

yn debygol o ddioddef o’ch anafiadau am fwy 

na 24 mis o ddyddiad y ddamwain, fe all gwerth 

eich hawliad fod yn fwy na’r cyfyngiad tracio mân 

hawliad ac fe allwch adennill cost cyngor arbenigol 

ar wahân. I dynnu eich hawliad yn ôl o broses y 

porth, gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio’r 

opsiwn ‘Tynnu’r hawliad hwn yn ôl’ o dan y dewis ‘Fy 

nghamau eraill’ ar y sgrin ‘Trosolwg hawliad’. Fodd 

bynnag, dylech ofyn am gyngor cyn cymryd y cam 

hwn.

6.4.2.3 Talu cost adroddiad meddygol 
pellach 

Os bydd y digolledwr yn trefnu adroddiad meddygol 

pellach, bydd unrhyw anfoneb yn cael ei anfon yn 

uniongyrchol i’r digolledwr am daliad, cyhyd â’i fod 

yn un o’r 4 rheswm a roddir yn 6.4.2.2. 

Os fyddai’n well gennych gael eich adroddiad 

meddygol eich hun heb ymwneud â’r digolledwr, ni 

fydd y digolledwr yn talu’r gost yn uniongyrchol a 

bydd angen i chi ei hawlio yn ôl ar ddiwedd y broses 

ynghyd ag unrhyw ffioedd eraill.

6.4.2.4 Adroddiadau meddygol tu allan i 
Gymru a Lloegr 

Os ydych yn byw tu allan i Gymru a Lloegr, fe 

allwch gael adroddiad meddygol cyntaf yn y modd 

canlynol:

• Ar gyfer atchwipiad: gallwch gael eich adroddiad 

meddygol gan berson sy’n arbenigwr meddygol 

cydnabyddedig yn y wlad lle maen nhw’n ymarfer 

gyda’r cymwysterau gofynnol ar gyfer diagnosis a 

phrognosis anaf atchwipiad

• Ar gyfer anaf anatchwipiad: gallwch gael eich 

adroddiad meddygol o berson sy’n arbenigwr 

meddygol cydnabyddedig yn y wlad lle maen 

nhw’n ymarfer

Mae angen i’r arbenigwr meddygol fod yn 

annibynnol ac addas (er enghraifft allwch chi ddim 

anfon adroddiad meddygol am anaf atchwipiad a 

ysgrifennwyd gan gastroenterolegydd).

Os ydych yn lanlwytho’r adroddiad meddygol eich 

hun (oherwydd ei fod yn dod o du allan i Gymru 

neu Loegr neu ei fod yn ail adroddiad), rhaid i chi 

wirio fod y cynnwys yn ffeithiol gywir cyn i chi ei 

lanlwytho. 

6.4.3 Beth sy’n digwydd os na allwch 
ddefnyddio’r porth neu fod gyda chi 
anghenion hygyrchedd?

Fe fydd angen cymorth ychwanegol arnoch  

i ddefnyddio’r porth neu wneud hawliad:

• Os ydych yn siaradwr iaith dramor neu’r Gymraeg 

• Os nad yw’r broses ar-lein yn addas i chi (er 

enghraifft, efallai eich bod yn anghyfforddus 

wrth lenwi ffurflen gais ar-lein neu fod gyda chi 

anghenion hygyrchedd) Nodir: mae’r porth wedi 

cydymffurfio gyda Safonau Hygyrchedd Cynnwys 

y Wefan

Os mai dyma’r achos, yna bydd angen i chi gysylltu 

â Chanolfan Cymorth y Porth (ceir manylion cyswllt 
yn adran 2). Fe fyddan nhw’n gadael i chi wybod pa 

gamau sydd angen i chi eu cymryd - er enghraifft, 

p’un a allwch dderbyn ffurflen gais ar bapur neu 

p’un a allwch gwblhau’r broses hawlio gyda help 

asiant gofal cwsmer (hynny yw, drwy’r ffôn neu drwy 

ddefnydd y gwasanaeth cyfieithu sydd ar gael i hyd 

at 10 iaith fwyaf poblogaidd Cymru a Lloegr). 
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6.5 Cam 4: Cynnig

Bydd y traciwr ar eich sgrin ‘Trosolwg Hawliad’ yn 

dangos eich bod ar Gam 4: Cynnig. Bydd y sgrin 

‘Trosolwg hawliad yn egluro’r hyn sydd angen i chi ei 

wneud ar bob cam. 

Yn yr adran hon, byddwch yn cael eich tywys drwy:

• Yr hyn sydd angen i chi ei roi i’r digolledwr i’w 

alluogi i wneud cynnig i chi 

• Sut mae’r digolledwr yn gwneud cynnig

• Proses cynnig y porth 

• Anghydfod mewn perthynas â hawliad anaf 

• Tynnu cynigion yn ôl 

• Derbyn cynigion a wrthodwyd yn flaenorol 

• Yr hyn sy’n digwydd os na allwch ddefnyddio’r 

porth neu fod gyda chi anghenion hygyrchedd

6.5.1. Yr hyn sydd angen i chi ei roi i’r digolledwr i’w alluogi i wneud cynnig i chi 

6.5.1.1 Derbyn y dogfennau perthnasol 

Yn y cam lle gwneir cynnig, rhaid i chi lanlwytho unrhyw ddogfennau pellach sy’n cefnogi eich hawliad 

am niwed protocol eraill (colledion). Rhaid i chi sicrhau hefyd bod yr holl golledion protocol yn cael 

eu cynnwys gan na fydd gyda chi gyfle i ychwanegu mwy o golledion ar ôl y pwynt yma (heblaw am 

golledion Cerbyd Heb Brotocol os ydych yn penderfynu mynd i’r llys yn hwyrach).

Dylid lanlwytho’r dogfennau canlynol:

• Unrhyw adroddiad meddygol cost 

sefydlog 

• Unrhyw ddogfen her ac ymateb 

• Unrhyw adroddiadau meddygol eraill 

rydych yn dibynnu arnyn nhw  

i gefnogi’ch hawliad 

• Manylion i gefnogi unrhyw hawliad am 

golledion protocol eraill (gweler Adran 5: 

Yr hyn y gallwch wneud hawliad 

amdano) 

• Unrhyw luniau o’ch anafiadau 

• Manylion unrhyw ffioedd gan gynnwys 

anfonebau am:

• Adroddiadau meddygol a anfonoch at y 

digolledwr na dalwyd amdanynt ganddyn 

nhw eisoes

• Ddefnyddio arbenigwyr eraill 

• Gofnodion meddygol 

• Adroddiadau’r heddlu 

• Unrhyw gostau llys

• Unrhyw beth arall 

Byd angen hefyd i chi lofnodi Datganiad Gwirionedd yn cadarnhau eich colledion. Bydd y digolledwr yn 

gallu gwneud cynnig i chi wedi hynny.
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6.5.2 Sut mae’r digolledwr yn gwneud 
cynnig 

Bydd y digolledwr yn cofnodi swm yn erbyn 

pob eitem o niwed (colled). Bydd y swm yma’n 

cynrychioli ei werth llawn. 

Bydd gan bob eitem o golled yr ydych wedi rhoi 

gwybod i’r digolledwr amdano, werth a ddangosir yn 

ei erbyn yn y sgrin cynnig.

Rhaid i’r digolledwr wneud cynnig am anaf yn 

seiliedig ar yr adroddiad meddygol. Os yw’r anaf am 

atchwipiad bydd y sgrin yn dangos swm tariff ac fe 

fydd yna gynnig heb fod yn un tariff hefyd os yw’n 

gymwys (h.y. lle fydd gyda chi anaf anatchwipiad).

Bydd y digolledwr yn dangos eu bod yn credu fod 

yr adroddiad meddygol yn dangos fod yna anaf 

atchwipiad. Os ydyn nhw’n dweud ei fod yn dweud 

hynny, yna bydd angen i’r digolledwr ddangos pa 

dariff maen nhw wedi ei weithredu. Mae 2 dariff, 

un ar gyfer anaf/anafiadau atchwipiad ac un arall ar 

gyfer anaf/anafiadau atchwipiad ynghyd â mân anaf 

seicolegol.

Lle mae’r digolledwr wedi dangos nad ydyn nhw’n 

credu fod yna anaf atchwipiad, yna bydd swm y tariff 

yn ymddangos fel £0.00 ar y sgrin cynnig. 

Gellir gwneud didyniadau yn erbyn pob gwerth 

os yw’n berthnasol (gweler diagram ar y dudalen 
nesaf) fel a ganlyn:

• I adlewyrchu eich cyfran o atebolrwydd am y 

ddamwain

• Os, ym marn yr arbenigwr meddygol, y gwnaed 

eich anafiadau’n waeth oherwydd nad oeddech 

chi’n gwisgo gwregys diogelwch 

• Os, o ganlyniad i’r ddamwain, eich bod wedi 

derbyn budd-daliadau’r wladwriaeth gan yr Uned 

Adennill Iawndal. Mewn rhai amgylchiadau, mae 

gan y digolledwr yr hawl i ostwng y swm a gaiff 

ei gynnig yn erbyn rhai o’r eitemau. Os yw mwy 

nac un eitem wedi cael ei ostwng yn y modd 

hwn, caiff cyfanswm yr holl ddidyniadau eu 

cofnodi gan y digolledwr yn y blwch ‘Didyniad - 

Uned Adennill Iawndal’. Am wybodaeth bellach 

ar ddidyniadau’r Uned Adennill Iawndal, ewch i 

wefan y llywodraeth (www.gov.uk/government/
collections/cru)

• Os ydych eisoes wedi derbyn taliad interim am 

unrhyw eitemau a niweidiwyd sydd wedi cael eu 

cynnwys yn y rhestr o golledion a’i fod wedi ei 

restri yno o hyd, caiff y swm hwnnw ei ddidynnu 

o’r cyfanswm. Bydd y digolledwr yn mewngofnodi 

ffigur taliad interim yn y blwch ‘Didyniad- taliad 

interim’

Caiff unrhyw ddidyniadau allan o werth llawn eich 

niweidiau eu gwneud yn y drefn a osodir uchod. 

Felly:

1) Caiff y didyniad i adlewyrchu cyfran eich 

atebolrwydd ar gyfer y ddamwain ei wneud yn 

gyntaf 

2) Yna caiff didyniadau am beidio gwisgo gwregys 

diogelwch eu gwneud 

3) Yna caiff didyniadau eraill eu gosod yn erbyn y 

swm sy’n weddill

6.5.2.1 Didyniadau 

Weithiau, bydd y digolledwr yn gwneud didyniadau 

allan o’ch cynnig. Rhaid i rai didyniadau gael eu 

gwneud o dan y gyfraith a bydd rhai yn ymwneud 

â phenderfyniadau ynglŷn ag atebolrwydd am y 

ddamwain: 

• Mae’r didyniadau sydd yn rhaid eu gneud o dan y 

gyfraith yn cynnwys lle mae angen i’r digolledwr 

ad-dalu elfennau arbennig o’r haliad i’r Uned 

Adennill Iawndal (gweler isod) neu lle maen nhw 

wedi gwneud taliad interim eisoes

• Gellir gwneud didyniadau am atebolrwydd os 

ydych chi wedi cadarnhau nad oeddech yn 

gwisgo gwregys diogelwch ar adeg y ddamwain 

neu oherwydd bod y digolledwr heb dderbyn 

atebolrwydd yn llawn 

Bydd y digolledwr yn egluro pa symiau sydd wedi 

cael eu didynnu a pham.

https://www.gov.uk/government/collections/cru
https://www.gov.uk/government/collections/cru
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6.5.2.2 Uned Adennill Iawndal 

Os ydych chi wedi cael budd-daliadau nawdd 

cymdeithasol yn dilyn eich damwain a’ch bod 

wedyn yn cael eich digolledu gydag iawndal, fe all 

fod angen i ad-dalu’r budd-daliad i’r Adran Gwaith  

a Phensiynau o dan gyfraith nawdd cymdeithasol. 

Bydd angen i’r digolledwr gael tystysgrif gan yr 

Uned Adennill Iawndal sydd yn eu hysbysu ynghylch 

unrhyw ddidyniadau sydd yn rhaid eu gwneud.  

Bydd y digolledwr yn ei gwneud hi’n glir i chi os  

oes didyniadau’n cael eu gwneud.

Dyma sampl cyfrifo lle mae’r cynnig o £4,000 yn cael ei ostwng i daliad o £2,112.50 o ganlyniad i’r 

didyniadau fel a ganlyn:

Cyfanswm cynnig: £4,000

Didyniadau Anaf: £1,000 Niwed protocol: £3,000

   
Mewn perthynas 

ag anaf: 
 £1,500

Mewn perthynas 
ag eiddo: 

£1,500

Didyniad atebolrwydd 25% £750 £1,125 £1,125

Dim Gwregys diogewlch 10% £675 £1,012.50 £1,125  
(dim newid)

Unded adennill iawndal: o £500 £675  
(dim newid)

£512.50 £1,125  
(dim newid)

Interim ar gyfer tâl dros ben y 
polisi o £200

£675 
(dim newid)

£512.50  
(dim newid)

£925

Cyfanswm Taliad = £2112.50 (£675 + £512.50 + £925)

Yn yr enghraifft hon, pe bae chi’n derbyn y cynnig hwn byddech yn cael £2,112.50.

37
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6.5.3 Proses cynnig y porth

Mae’r broses cynnig a gwrth gynnig wedi ei 

amlinellu yn y siart dilynol. Mae hyn hefyd yn 

amlinellu’r pwyntiau lle gallwch gau’r broses a 

mynd i’r llys. 

 

Derbyn y cynnig

Derbyn y cynnig

Derbyn y cynnig

Derbyn y cynnig

Digolledwr yn Gwrthod/ 
Gwneud Cynnig 1

Digolledwr yn Gwrthod/ 
Gwneud Cynnig 2

Digolledwr yn Gwrthod/ 
Gwneud Cynnig 3

Digolledwr yn Gwrthod 

Mynd i’r llys

Mynd i’r llys

Mynd i’r llys

Mynd i’r llys

Hawliad yn 
dod i ben

Hawliad yn 
dod i ben

Hawliad yn 
dod i ben

Hawliad yn 
dod i ben

Hawliad yn 
dod i ben

Hawliad yn 
dod i ben

Hawliad yn 
dod i ben

Dechrau 
Achos llys

Dechrau 
Achos llys

Dechrau 
Achos llys

Dechrau 
Achos llys

Digolledwr yn 
gwneud cynnig 1

Digolledwr yn 
gwneud cynnig 2

Digolledwr yn 
gwneud cynnig 3

Derbyn Cynnig

Derbyn Cynnig

Derbyn Cynnig

Opsiynau’r 
Hawliwr

Opsiynau’r 
Digolledwr

Opsiynau’r 
Hawliwr

Opsiynau’r 
Hawliwr

Opsiynau’r 
Hawliwr

Opsiynau’r 
Digolledwr

Opsiynau’r 
Digolledwr
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6.5.3.1 Cynnig digolledwr

Wedi iddyn nhw dderbyn yr holl ddogfennau sy’n 

dystiolaeth o ran eich colledion y gwnaethoch chi 

eu lanlwytho, bydd gan y digolledwr 20 diwrnod 

busnes i wneud cynnig i chi.

Unwaith i chi fewngofnodi i’r porth byddwch yn 

gallu gweld cynnig y digolledwr, os cafodd ei 

wneud, drwy ddewis ‘Gweld y cynnig’. Caiff swm y 

cynnig a’r crynodeb eu dangos ar y sgrin ‘Adolygu 

cynnig’. Byddwch yn gweld yr hyn sydd wedi cael ei 

gynnig yn erbyn pob colled a hawliwyd ac am eich 

anaf, ynghyd ag unrhyw ddidyniadau a wnaed. Yno 

byddwch yn gallu penderfynu: 

• Derbyn y cynnig (derbyn cynnig)

• Dadlau yn erbyn y cynnig (dadlau cynnig)

• Aros am brognosis eich anaf (aros am brognosis)

Os byddwch yn derbyn y cynnig, caiff eich hawliad 

ei gau ac ni ellir ei ailagor. Bydd y digolledwr yn dod 

i gyswllt â chi er mwyn trefnu taliad.

Os byddwch yn anghytuno ac yn dadlau yn erbyn y 

cynnig, bydd hyn yn mynd at y sgrin ‘Cynnig heb ei 

dderbyn’. Yno, rhaid i chi gadarnhau gyda pha ran yr 

ydych yn anghytuno ag ef. Byddwch wedyn naill ai:

• Yn dychwelyd yr hawliad i’r digolledwr a fydd 

efallai’n diweddaru ei gynnig (gall fod yn bosibl i 

lanlwytho tystiolaeth ychwanegol os oes gofyn)

• Gwneud gwrthgynnig (gellir gwneud 3 gwrth 

gynnig yn unig). Os yw cynnig y digolledwr yn 

is na’r disgwyl oherwydd na wnaethoch chi roi 

digon o dystiolaeth, fe allwch lanlwytho unrhyw 

dystiolaeth berthnasol (fel derbynebau) er mwyn 

dangos y dylid gwneud cynnig uwch 

• Yn mynd i’r llys (hynny yw, dechrau achos llys)

Cofiwch: gall y digolledwr wneud hyd at 3 chynnig 

drwy’r porth ac fe allwch chithau wneud hyd at 

3 gwrth gynnig. Dylai pob cynnig a wna’r digolledwr 

fod yn uwch na’r cynnig blaenorol a dylai pob 

cynnig a wnewch chithau fod yn is na’r cynnig 

blaenorol. Fodd bynnag, fe all y digolledwr aros 

gyda’i gynnig blaenorol hefyd; does dim rhaid iddyn 

nhw wneud cynnig uwch o hyd.

Ar unrhyw adeg ar ôl y cynnig cyntaf, gallwch 

ddewis mynd i’r llys, ond mae’r Protocol Cyn Achos 

yn annog negodi rhwng y partïon cyn cymryd y 

cam hwn.

Os ydych yn bwriadu gwrthod cynnig y digolledwr 

a gwneud gwrthgynnig eich hun, dylech ystyried 

gwerth eich gwrthgynnig cyn gwrthod. Os nad 

ydych yn cytuno gyda’r digolledwr ynglŷn â 

bodolaeth anaf atchwipiad, gallwch ddangos 

hyn ar y porth. Os ddywedwch nad oes yna anaf 

atchwipiad yna bydd swm y tariff ar eich cynnig yn 

dangos fel £0.00. Os yw’r digolledwr wedi dweud 

nad oes yna anaf atchwipiad a’ch bod yn credu fod 

yna un, yna bydd gofyn i chi ddewis swm addas ar 

gyfer y tariff.

Unwaith y byddwch wedi dod i gytundeb ar y pwynt 

yma, ni fydd gyda chi gyfle pellach i herio os a oes 

yna anaf atchwipiad neu beidio yn y porth. Gallwch 

barhau i anghytuno pa dariff ddylai fod yn gymwys 

(ond dim ond os yw’r digolledwr wedi dangos ei 

fod yn credu fod y tariff atchwipiad is yn gymwys, 

unwaith i’r tariff anaf atchwipiad a mân-anaf 

seicolegol uwch gael ei ddewis gan y digolledwr,  

ni ellir newid hynny). 

Unwaith y byddwch wedi dod i gytundeb fod yna 

anaf atchwipiad a pha dariff sy’n gymwys (e.e. Anaf 

atchwipiad yn unig neu anaf atchwipiad a mân-

anaf seicolegol), yr unig her y gellir ei wneud yw 

ynghylch hyd o ran amser yr anaf a ddewiswyd i 

gyfrifo swm y tariff.

Os dewiswch ‘Aros am brognosis’, ni fydd eich 

hawliad yn parhau hyd nes i chi naill ai gadarnhau 

y byddech yn dymuno mynd ymlaen at dderbyn 

cynnig (er enghraifft oherwydd eich bod wedi gwella 

o’ch anaf) neu gadarnhau nad ydych wedi gwella 

o’ch anaf neu anafiadau erbyn diwedd y cyfnod 

prognosis ac yr hoffech i’r digolledwr drefnu am 

adroddiad meddygol pellach. Gallwch ddewis aros 

am brognosis ar ôl i unrhyw gynnig gael ei wneud 

gan y digolledwr. Does dim angen iddo fod ar ôl y 

cynnig cyntaf yn unig.



40HAWLIAD ANAF SWYDDOGOL  Canlllaw Hawlio (Fersiwn 2.0 Ebrill 2021)

Mae ‘Aros am brognosis’ yn cynnwys y cyfnod mae’r 

arbenigwr meddygol yn credu y bydd yn ei gymryd 

i chi wella o’ch anaf neu anafiadau, fel y caiff ei 

ddatgan yn eich adroddiad meddygol.

Os byddwch yn aros am brognosis ac yn gwella yn 

unol â’r hyn a ragwelwyd yn yr adroddiad a bod dim 

mwy o golledion wedi digwydd yna gallwch ymateb 

i unrhyw gynnig a wneir gan y digolledwr a pharhau 

drwy’r broses cynnig fel yr amlinellwyd uchod.

Os byddwch yn dioddef colledion pellach yn ystod 

y cyfnod o aros am brognosis, neu ddim yn gwella 

yn unol â’r hyn a ragwelwyd ac angen adroddiad 

meddygol pellach, fe fydd yn peri i’r broses gynnig 

ailddechrau. Bydd angen i chi ddiweddaru’r 

wybodaeth drwy lanlwytho eich colledion pellach 

a rhestr o golledion ac unrhyw dystiolaeth feddygol 

newydd, a bydd y digolledwr yn gwneud cynnig 

cyntaf newydd yn seiliedig ar yr wybodaeth sydd 

wedi ei ddiweddaru.

6.5.3.2 Ffioedd

Ar yr un pryd ag y bydd yn gwneud cynnig i chi am 

eich colledion, bydd y digolledwr hefyd yn gwneud 

cynnig i chi am unrhyw ffioedd. Fodd bynnag, 

bydd angen i chi gytuno ar setliad eich colledion 

(anaf personol a niwed arall mewn perthynas â’r 

ddamwain - gweler 6.5.3.1) cyn datgan unrhyw 

negodi ynglŷn â’r cynnig ar ffioedd.

Unwaith i chi symud ymlaen i ystyried y cynnig 

mewn perthynas ffioedd, fe allwch wneud 

gwrthgynnig i’r digolledwr, neu roi manylion ynglŷn 

â chostau pellach a gafodd eu hachosi ers i chi 

gyflwyno eich rhestr o golledion. Bydd y digolledwr 

naill ai’n derbyn neu’n gwrthod y gwrthgynnig hwn. 

Os fyddan nhw’n ei wrthod, gallwch ddechrau 

paratoi achos llys ar wahân ar gyfer adennill eich 

costau os dymunwch.

6.5.3.3 Prisio unrhyw gynnig 

Bydd angen i chi adolygu a phenderfynu p’un a yw 

gwerth unrhyw gynnig yn dderbyniol. Ewch yn ôl 

i Adran 4.4. ac adolygwch y manylion a roddwyd ar 

brisio.

6.5.4 Anghydfod ynglŷn â hawliad anaf 

Fe all fod y digolledwr fod wedi cyfaddef bai, ond 

heb dderbyn fod y ddamwain wedi achosi eich anaf. 

Os mai dyma’r achos, cyhyd â’ch bod wedi rhoi’r 

wybodaeth oedd ei angen, rhaid iddyn nhw gysylltu 

â chi o fewn 20 diwrnod busnes gan ddweud eu 

bod yn anghytuno ag elfen anaf eich hawliad, a’r 

rhesymau pam.

Ar yr un pryd, gall y digolledwr wneud cynnig olaf 

er mwyn setlo colledion protocol arall (er enghraifft 

niwed mewn perthynas â’ch anaf personol, ond 

nid yr anaf personol ei hun) ac i eiddo a gafodd ei 

niweidio oherwydd y ddamwain (gweler Adran 5). 

Caiff hyn ei gyfathrebu drwy’r porth. 

Eich opsiynau mewn anghydfod o’r fath yw: 

• Derbyn na fyddwch yn cael iawndal am yr anaf ei 

hun ond i dderbyn cynnig y digolledwr am niwed 

protocol arall. Byddai hyn yn setliad terfynol ar 

eich hawliad

• Gollwng yr hawliad anaf, ond dadlau ynglŷn â’r 

swm a gynigwyd am golledion eraill 

• Parhau gyda’ch hawliad anaf. Golyga hyn fod 

anghydfod yn bodoli ynglŷn â’r hawliad ac na 

fydd y broes porth yn gymwys mwyach - efallai 

y byddwch yn dymuno cymryd cyngor gan mai 

achos llys yw’r cam nesaf tebygol 

6.5.5 Tynnu cynigion yn ôl 

Cofiwch: gallwch ddefnyddio’r porth er mwyn 

negodi cynnig. 

Gallwch chithau a’r digolledwr wneud hyd at 

3 chynnig yr un. 

Ar ôl i gynnig gael ei wneud, caiff ei adael yn 

‘agored’ ar y porth, a gall y ddwy ochr ddewis i’w 

dderbyn, gwrthod neu ddod yn ôl gyda chynnig 

pellach (hyd at uchafswm o 3 gwaith). 
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Fodd bynnag, os na chaiff ymateb i gynnig ei wneud 

o fewn 10 diwrnod busnes, gall y naill ochr neu’r llall 

dynnu eu cynnig yn ôl os fyddan nhw’n dymuno: 

gallwch ddefnyddio ‘Tynnu cynnig yn ôl’ i wneud 

hyn. 

Noder: Os byddwch yn tynnu cynnig yn ôl cyn 

iddo gael ei wrthod ni fydd yn cyfrif fel un o’ch tri 

chynnig.

Gall tynnu unrhyw gynnig drwy’r porth ddigwydd 

yn unig cyn i Ffurflen Brisio’r Llys gael ei greu 

(gweler 6.6.3). Os yw’r broses wedi symud tu hwnt 

i’r cam yma, gellir tynnu cynnig yn ôl drwy roi sylw 

ysgrifenedig yn unig, gan ddefnyddio’r cyfleuster 

negeseuon ar y porth, neu drwy gyfrwng e-bost /

llythyr i’r parti arall.

6.5.5.1 Beth sy’n digwydd nesaf

Mae goblygiadau tynnu cynnig yn ôl fel a ganlyn:

• Os yw cynnig yn cael ei dynnu yn ôl ni ellir ei 

dderbyn mwyach

• Mae’r parti sy’n tynnu’r cynnig yn ôl wedi ei adael 

heb gynnig ar y porth

• Gall y parti sy’n tynnu’r cynnig yn ôl roi cynnig 

newydd yn ei le 

• Os tynnir cynnig yn ôl a bod cynnig newydd yn 

cael ei wneud cyn i’r parti arall wneud ei gynnig 

yntau, bydd gan y cynnig newydd yr un rhif â’r 

cynnig a dynnwyd yn ôl (er enghraifft, os mai’r ail 

gynnig sy’n cael ei dynnu ac yna gwneir cynnig 

newydd yn ei le, bydd y cynnig newydd yn cael  

ei gydnabod o hyd fel yr ail un)

• Os caiff cynnig ei dynnu yn ôl ar ôl i’r parti arall 

wneud eu cynnig nesaf, y cynnig newydd eu 

cynnig nesaf 

• Os yw’r digolledwr yn tynnu ei gynnig yn ôl ar 

ôl i chi wneud eich trydydd cynnig olaf, ni all y 

digolledwr wneud cynnig newydd ar y porth. Os 

bydd digolledwr yn tynnu cynnig yn ôl a pheidio â 

rhoi cynnig newydd yn ei le (neu os yw’n methu â 

gwneud hynny), effaith hynny fyddai dileu unrhyw 

un o’u sylwadau ynglŷn â cholledion fel na fyddan 

nhw’n dangos yn y dogfennau yn y llys. Ni fydd y 

sylwadau hyn yn weladwy i’r llys

6.5.6 Derbyn cynigion a wrthodwyd yn 
flaenorol

Gallwch wrthod cynnig mae’r digolledwr wedi ei 

wneud ond efallai y byddwch yn penderfynu eich 

bod yn dymuno derbyn y cynnig hwnnw. Mae’r un 

peth yn wir am y digolledwr sydd yn penderfynu 

efallai y byddan nhw am dderbyn eich cynnig hyd 

yn oed os byddan nhw wedi ei wrthod yn flaenorol. 

Os nad yw’r cynnig wedi cael ei dynnu yn ôl, mae 

hyn yn bosibl drwy gyfrwng y porth, hyd nes caiff 

Ffurflen Brisio’r Llys gael ei greu. 

Gallwch barhau i dderbyn y cynnig ar ôl i’r cam hwn 

gael ei gymryd, cyhyd eich bod yn anfon hysbysiad 

ysgrifenedig at y parti arall gan ddefnyddio’r 

cyfleuster negeseuon ar y porth neu drwy gyfrwng 

e-bost/llythyr.

6.5.7 Beth sy’n digwydd os na allwch 
ddefnyddio’r porth neu fod gyda chi 
anghenion hygyrchedd?

Fe fydd angen cymorth ychwanegol arnoch i allu 

defnyddio’r porth i wneud hawliad:

• Os ydych yn siaradwr iaith dramor neu’r Gymraeg 

• Os nad yw’r broses ar-lein yn addas i chi (er 

enghraifft, efallai eich bod yn anghyfforddus 

wrth lenwi ffurflen gais ar-lein neu fod gyda chi 

anghenion hygyrchedd) Nodir: mae’r porth wedi 

cydymffurfio gyda Safonau Hygyrchedd Cynnwys 

y Wefan

Os mai dyma’r achos, yna bydd angen i chi gysylltu 

â Chanolfan Cymorth y Porth (ceir manylion cyswllt 
yn adran 2). Fe fyddan nhw’n gadael i chi wybod pa 

gamau sydd angen i chi eu cymryd - er enghraifft, 

p’un a allwch dderbyn ffurflen gais ar bapur neu 

p’un a allwch gwblhau’r broses hawlio gyda help 

asiant gofal cwsmer (hynny yw, drwy’r ffôn neu drwy 

ddefnydd y gwasanaeth cyfieithu sydd ar gael i hyd 

at 10 iaith fwyaf poblogaidd Cymru a Lloegr). 
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6.6 Cam pump: Cau’r broses 

Bydd y traciwr ar eich sgrin ‘Trosolwg hawliad’ 

yn dangos eich bod wedi cyrraedd Cam 5: Cau’r 

broses. Bydd y sgrin ‘Trosolwg hawliad’ yn egluro’r 

hyn fydd angen i chi ei wneud ar bob cam. 

Yn yr adran hon, mae’r cynllun yn egluro sut allai 

eich hawliad do i ben (hynny yw, ‘cau’) a’r hyn sy’n 

digwydd nesaf. Ymhlith y pwyntiau a adolygwyd mae:

• Hawliad wedi cau 

• Taliad

• Mynd i’r llys

• Yr hyn sy’n digwydd os na allwch ddefnyddio’r 

porth neu fod gyda chi anghenion hygyrchedd

6.6.1 Hawliad wedi cau

Caiff hawliad ei gau ar y porth a bydd yn ymddangos 

ar y traciwr fel ‘Hawliad wedi cau’ os:

• Ydych chi a’r parti arall wedi dod i gytundeb ar 

setliad yr holl golledon gwahanol 

• Ydy hwn wedi cael ei wrthod gan y digolledwr 

a’ch bod yn derbyn hyn a’i fod yn derfynol 

Fe all hawliad ymddangos fel ei fod ar gau yn 

ystod yr achos llys. Fodd bynnag, fe allai hefyd 

fod wedi ei gymhwyso i fod yn ‘hawliad ar gadw’ 

(gweler adran 6.6.1.1).

6.6.1.1 Hawliadau ar gadw

Os ydych wedi dewis ‘Mynd i’r Llys’ ynglŷn ag 

anghydfod atebolrwydd neu eich bod am ofyn i’r llys 

i brisio eich hawliad, bydd yr hawliad yn ymddangos 

ar y traciwr fel ‘Hawliad wedi ei gau’, ond fe fydd 

nodyn yn dweud ei fod o hyd ym mhroses y llys. 

Yn yr achos hwn, mae’r hawliad ‘ar gadw’. Golyga 

hyn na fydd yn mynd ymhellach yn y porth tra bod 

yr achos llys yn mynd rhagddo. Fodd bynnag, gellir 

ailagor eich hawliad ar y porth pan fydd y llys wedi 

diweddu’r materion y gofynnwyd iddo benderfynu 

arnyn nhw. 

Pe baech yn llwyddiannus yn eich achos llys, 

gallwch wedyn gofnodi penderfyniad y llys ynglŷn 

â chanran yr atebolrwydd yn y porth neu lanlwytho 

gorchymyn llys. 

Fe all gorchmynion llys gymryd amser maith 

i’w prosesu, felly mae’n bosib na fyddan nhw ar 

gael ar unwaith. Dylech gadw nodyn gofalus o 

benderfyniad y llys er mwyn i chi allu mynd yn ôl 

i’r porth, lanlwytho manylion y deilliant a symud 

ymlaen i’r cam nesaf.

6.6.1.2 Ceisio cael cyngor 

Ceir amryw ffynhonnell o gyngor y gallech eu 

defnyddio. Er enghraifft, eich yswiriwr eich hun neu 

eich ymgynghorydd cyfreithiol, er efallai y bydd 

angen i chi dalu am wasanaethau ymgynghorydd 

ariannol. 

6.6.2 Taliad

Rhaid i’r digolledwr dalu unrhyw swm a gynigir i chi 

o fewn 10 diwrnod busnes o’r dyddiad y cafodd y 

cynnig ei dderbyn ar y porth. Fe allech fod mewn 

anghydfod parhaus o hyd ynglŷn â ffioedd ond rhaid 

talu’r prif swm o fewn 10 diwrnod.

Lle bod angen amser ar y digolledwr i gael tystysgrif 

Uned Adennill Iawndal (gweler 6.5.2.2), rhaid i’w 

taliad gael ei wneud o fewn 30 diwrnod busnes. 

Unwaith i chi dderbyn cynnig, bydd y digolledwr yn 

cysylltu â chi i drefnu taliad. Gwneir hyn tu allan y 

porth.
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6.6.2.1 Pan na ellir parhau i wneud hawliad 
ar y porth

Ceir nifer o resymau pam na fyddech yn gallu 

parhau ar y porth mwyach, fel pan na fydd y 

Protocol Cyn Achos yn gymwys i’ch hawliad.  

Bydd hyn yn digwydd:

• Os yw chithau neu’r digolledwr yn dweud fod yr 

hawliad wedi cael ei ailbrisio a bod cyfanswm yr 

hawliad yn fwy na £10,000 a/neu fod yr hawliad 

am golledion o ganlyniad i anaf yn fwy na £5,000

• Os yw chithau neu’r diffynnydd yn dod yn barti 

gwarchodedig. Mae parti gwarchodedig yn un 

sy’n dod o dan y Protocol Cyn Achos (gweler 

4.3(g)) ac sy’n “barti, neu barti bwriadus, sydd heb 

y gallu i gynnal achos”

• Os yw’r digolledwr yn eich hysbysu fod yr hawliad 

yn anaddas ar gyfer y protocol hwn oherwydd 

bod yna faterion ffeithiol neu gyfreithiol cymhleth 

yn bodoli

• Os yw’r digolledwr yn gwneud honiad o dwyll 

neu anonestrwydd sylfaenol yn eich erbyn mewn 

perthynas â’ch hawliad

• O yw’r digolledwr yn anghytuno neu’n parhau 

i anghytuno fod y ddamwain wedi peri unrhyw 

anaf i chi yn dilyn datgeliad adroddiad meddygol 

• Os yw’r llys yn gwneud gorchymyn yn yr achos 

fod yn rhaid i’r hawliad adael y porth a chael ei 

ychwanegu i /ei gynnwys yn yr achos hwnnw

Os yw’r digolledwr yn cynghori na ddylai’r hawliad 

barhau ar y porth mwyach, rhaid iddyn nhw hefyd 

roi rheswm i chi. Fe allech wedyn ofyn am gyngor. 

Er bydd yr hawliad yn gadael y porth wedi hynny, 

cofiwch y byddwch yn gallu lawrlwytho eich holl 

ohebiaeth a dogfennau ynglŷn â’ch hawliad. Bydd 

hyn yn eich helpu pan fyddwch yn ceisio cael 

cyngor. 

Os yw eich anaf yn werth mwy na £5,000 neu fod 

eich hawliad (gan gynnwys anaf a niwed protocol 

(gweler 1.1) yn werth mwy na £10,000 yna nid y 

porth yw’r lle cywir i chi ddechrau eich hawliad a 

dylech ofyn am gyngor (bydd eich ymgynghorydd 

yn egluro’r sefyllfa ynglŷn â chostau i chi 

(gweler 1.2.3.1)). 

Cofiwch: os yw costau cerbyd heb brotocol yn cael 

eu cynnwys ar y cam yma, fe allai hynny olygu bod 

cyfanswm eich ffigur yn dod i fwy na £10,000 ac fe 

allwch gael cyngor cyfreithiol (gweler 1.2.3.1). Fodd 

bynnag, gallwch barhau i ddefnyddio’r porth cyhyd â 

bod y colledion anaf a phrotocol o fewn y terfynau a 

osodwyd uchod (gweler 1.1.1).

6.6.3 Mynd i’r llys 

Gall mynd i’r llys fod yn broses llawn straen ac yn 

un sy’n cymryd llawer o amser. Nod y porth yw 

helpu osgoi neu leihau’r angen am fynd i’r llys. Fodd 

bynnag, os ydych wedi ceisio setlo eich hawliad 

drwy’r porth, ond yn parhau i fod yn anfodlon, 

gallwch ofyn i’r llys benderfynu ar eich hawliad.

Mae’r porth yn cefnogi rhai elfennau o’r broses 

‘Mynd i’r llys’ (er enghraifft, paratoi pecyn llys). 

Bydd prosesau eraill y llys yn eistedd tu allan i’r 

porth, er, fel y cyfeiriwyd ati uchod, os fydd y llys yn 

penderfynu o’ch plaid, fe ellir ailagor eich hawliad ar 

y porth.

6.6.3.1 Mynd i’r llys – cyfnod cyfyngiad

Os wnaethoch chi ddechrau eich hawliad yn y 

porth ond eich bod heb lwyddo i’w gwblhau o 

fewn y cyfnod cyfyngiad 3 blynedd (o ddyddiad y 

ddamwain), bydd angen i chi ddechrau hawliad yn y 

llys cyn cyrraedd y terfyn amser hwnnw. Mae hyn yn 

gofyn arnoch i chi lenwi ffurflen llys. Bydd y porth yn 

eich tywys drwy’r broses hon.

http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/cpr-pap-update-feb-2021.pdf
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6.6.3.2 Mynd i’r llys – costau cerbyd heb 
brotocol

Os na allwch gytuno ar setliad a’ch bod yn dymuno 

mynd i’r llys, bydd angen i chi gynnwys unrhyw 

gostau cerbyd heb brotocol o fewn eich hawliad 

(gweler adran 5.2.4). Bydd y porth yn gofyn sawl 

cwestiwn fydd yn eich helpu i wirio bod costau 

cerbyd heb brotocol wedi cael eu cynnwys.

Bydd angen i chi:

• Ychwanegu’r holl wybodaeth ynghylch costau’r 

cerbyd heb brotocol 

• Lanlwytho unrhyw dystiolaeth gefnogol 

• Cwblhau’r ddogfen hawliad costau cerbyd heb 

brotocol

• Llofnodi Datganiad Gwirionedd a’i lanlwytho i’r 

porth

Os fyddwch yn ychwanegu costau cerbyd heb 

brotocol i’ch hawliad ac mae’n cymryd gwerth eich 

hawliad dros gyfyngiad gwerth y porth, dylech ofyn 

am gyngor ar wahân.

Efallai pan fyddwch yn dod i gyswllt â 

chynrychiolydd ynglŷn â chostau cerbyd heb 

brotocol, a’ch bod yn rhoi gwybod iddyn nhw 

eich bod ar fin dechrau hawliad yn y llys, y byddan 

nhw’n cynnig eich cynrychioli yn y llys. Os byddwch 

yn penderfynu derbyn hyn, bydd angen i chi 

lawrlwytho’r holl ddogfennau perthnasol o’r porth 

a’u rhoi i’ch cynrychiolydd.

Os dewiswch fynd i’r llys heb gynrychiolaeth, bydd 

angen i chi gwblhau ffurflen llys a phecyn llys o 

hyd - gallwch ddefnyddio’r porth i’ch helpu chi 

(gweler uchod).

6.6.3.3 Mynd i’r llys – ffurflen llys

Paratoi eich rhestr pecyn llys

Rhaid i chi yn gyntaf anfon rhestr y pecyn llys at 

y digolledwr (oni bai eich bod yn dechrau achos 

llys o ganlyniad i’r dyddiad cyfyngiad 3 blynedd), 

oherwydd bydd angen iddyn nhw gadarnhau eu 

bod yn cytuno gyda’r cynnwys. Bydd y porth yn 

eich tywys drwy ba ddogfenau sydd angen eu 

cynnwys yn y rhestr. Unwaith eich bod wedi cael 

ateb y digolledwr, bydd y porth yn gofyn cyfres o 

gwestiynau i chi. Caiff eich atebion eu dewis i lenwi 

gweddill ffurflen y llys.

Caiff rhestr y llys a gytunir arni ei anfon at yr holl 

ddogfennau fyddwch eu hangen i’w hargraffu er 

mwyn creu pecyn llys. Rhaid anfon hwn i’r llys gyda’r 

ffurflen llys (gweler isod).

Cwblhau cyfeiriad 

Mae’r dewis ar gyfer cwblhau cyfeiriad fel a ganlyn:

• Os nac ydych chi neu’r digolledwr wedi 

ychwanegu cyfeiriad y diffynnydd, bydd ffurflen y 

llys yn dangos y digolledwr fel y diffinydd 

• Os yw’r digolledwr wedi rhoi cyfarwyddyd i 

gyfreithiwr gynrychioli’r diffynnydd, manylion 

y cynrychiolydd fydd yn cael ei ddangos fel y 

cyfeiriad gwasanaeth 
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Hawliadau blaenorol

Ar y porth, gofynnir a ydych wedi dechrau hawliad ar 

gyfer y ddamwain yma o’r blaen. 

• Os nad ydych wedi dechrau hawliad o’r blaen, 

atebwch ‘Na’

• Os nad dyma’r tro cyntaf wnaethoch chi 

ddechrau hawliad yn y llys ar gyfer y ddamwain 

hon, dylech ateb ‘Ie’ (er enghraifft fe wnaethoch 

chi ddechrau achos oherwydd y gwadwyd 

atebolrwydd, neu eich bod wedi dechrau achos 

er mwyn cael taliad interim)

Os ateboch chi ‘ie’, yna bydd gofyn i chi roi’r rhif 

hawliad wnaeth y llys ei roi i chi pan wnaethoch chi 

ddechrau’r hawliad neu pan wnaethoch chi gymryd 

yr hawliad i’r llys am y to cyntaf. Gallwch ddod o 

hyd i hwn ar eich hysbysiad o ddadl neu unrhyw 

orchymyn llys blaenorol. 

Mae’r broses yn eich caniatáu i ddechrau hawliad 

a pharhau gyda hwn ar sawl pwynt amrywiol. Er 

enghraifft, fe allwch fod wedi dechrau hawliad am 

atebolrwydd yn flaenorol, a benderfynwyd arno 

gan y llys, a nawr fe hoffech fynd i’r llys er mwyn 

penderfynu ar werth yr hawliad hwnnw.

Hawliadau cysylltiedig 

Bydd y porth yn gofyn p’un a ydych yn ymwybodol 

o unrhyw hawliadau eraill sy’n gysylltiedig â’r 

un ddamwain. Gallai’r rhain fod yn hawliadau 

a ddechreuodd o fewn y porth yr ydych yn 

ymwybodol ohonyn nhw, hawliadau tu allan i’r porth 

neu os oes achos llys eisoes wedi ei drefnu. Os 

ydych yn ymwybodol o unrhyw hawliadau, dylech 

roi unrhyw fanylion sydd gyda chi (er enghraifft 

rhif achos llys, dyddiad penderfyniad y llys, enwau’r 

hawliwr a’r diffynnydd).

Paratoi eich ffurflen llys

Cyn i chi ddechrau hawliad llys, rhaid i chi baratoi 

ffurflen llys. Mae angen danfon hwn i’r llys gyda’ch 

pecyn llys. Bydd y porth yn eich tywys drwy’r broses 

o baratoi ffurflen y llys.

Bydd llawer o’r ffurflen wedi cael ei lenwi eisoes yn 

seiliedig ar yr wybodaeth sydd gan y porth ynghylch 

eich hawliad. Fe all fod angen i’r porth ofyn i chi am 

gwestiynau ychwanegol er mwyn i ffurflen y llys gael 

ei gwblhau’n llwyr, a byddwch wedyn yn gallu ei 

lawrlwytho o’r porth pan fyddwch yn barod.
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Dechrau eich hawliad

Rhaid dechrau pob hawliad yng Nghanolfan 

Hawliadau Arian y Llys Sirol. Caiff eich hawliad ei 

brosesu yno a’i anfon allan at lys lleol er mwyn 

ymdrin ag ef neu barhau â’ch hawliad. Bydd y porth 

yn gofyn pa lys fyddai’n well gyda chi. 

Er mwyn dod o hyd i lys, dilynwch y camau isod: 

1. Ewch i https://www.gov.uk/find-court-tribunal 

2. Cliciwch ar dechrau nawr fel y gwelir yn y 

sgrinlun yma

46

https://www.gov.uk/find-court-tribunal
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3) Cliciwch ar ‘Mae gen i ddiddordeb yn yr Ardal 

yma o’r Gyfraith’ 

47
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4. Dewiswch ‘Hawliadau ariannol’

48
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5. Cliciwch ar ‘dewch o hyd i’r llys sirol agosaf am 

wrandawiad’ a chlicwch parhau

49

6. Yn olaf rhowch eich cod post

Byddwch wedyn yn cael manylion y llys sirol agosaf 

mwyaf perthnasol.
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Pan fydd anghydfod ynglŷn ag atebolrwydd

Pan fydd yna anghydfod ynglŷn ag atebolrwydd, 

mae rheolau’r llys yn gofyn am wrandawiad llafar 

(hynny yw, mewn person). Mewn hawliadau 

eraill (er enghraifft lle y byddwch yn gwneud 

cais am orchymyn taliad swm a gytunir), bydd 

y llys yn debygol o ymdrin â’r mater heb gynnal 

gwrandawiad. Mewn rhai achosion, bydd y rheolau’n 

caniatáu i’r llys benderfynu p’un a ddylid cael 

dyfarniad (gwneud penderfyniad) gyda neu heb 

wrandawiad. Os yw eich hawliad chi’n cymhwyso ar 

gyfer hyn, bydd gofyn i chi fynegi beth fyddai’n well 

gyda chi.

Pan fydd angen i dystion fynychu 

Fel arfer, byddwch eisoes wedi rhoi manylion tyst i’r 

digolledwr, ynghyd â manylion yr hyn fydd y tyst yn 

ei ddweud. 

Os bydd angen i dystion fynychu gwrandawiad llys, 

bydd y porth yn eich atgoffa i restru’r tystion  

y dymunwch eu cael i fynychu a rhoi tystiolaeth:

Mae’r broses fel a ganlyn:

• Rhaid i chi restru eich hunan bob tro

• Bydd pob tyst wnaethoch chi eu rhestru yn cael 

eu rhoi ar y sgrin, gan eich galluogi chi i ddewis 

y sawl y dymunwch i roi tystiolaeth mewn 

gwrandawiad

• Gallwch ychwanegu manylion unrhyw dyst arall 

na wnaethoch chi ei restru o’r blaen, ond fe fydd 

angen i chi gael caniatâd y llys ar gyfer y tystion 

hynny sy’n mynychu’r gwrandawiad. Bydd y llys 

yn ymdrin â hynny yn ystod y cam cyfarwyddo 

(gweler isod)

Cadarnhau tystiolaeth 

Yn y pecyn llys, rhaid i chi gynnwys yr holl 

dystiolaeth y dymunwch ddibynnu arno sydd eisoes 

wedi cael ei ddangos i’r digolledwr. Bydd gofyn i 

chi gadarnhau os oes yna dystiolaeth bellach yr 

ydych yn dymuno dibynnu arno nad yw wedi cael 

ei gynnwys yn eich pecyn llys, oherwydd nad ydych 

wedi ei ddangos eto i’r digolledwr.

Gallai hyn fod:

• Yn ddogfenau y dymunwch ddibynnu arnyn nhw 

• Yn unrhyw dystion 

Rhaid i chi restru unrhyw dystiolaeth nad sydd eisoes 

ym mhecyn y llys, yn y ffurflen llys a chadarnhau y 

byddwch yn ei atodi yn ffurflen y llys.

Rhaid i chi hefyd egluro pam na chafodd y 

dystiolaeth ei gynnig eisoes ac amlinellwch 

grynodeb o natur y dystiolaeth.

Os na allwch atodi’r dystiolaeth i ffurflen y llys, rhaid 

i chi egluro pam.

Caiff yr wybodaeth hon ei ystyried gan y llys pan 

fyddan nhw’n rhoi cyfarwyddiadau (gweler isod). 

Bydd y llys yn cadarnhau p’un a allan nhw eich 

caniatáu chi i ddibynnu ar unrhw dystiolaeth 

ychwanegol sydd heb ei gynnwys ym mhecyn y llys.
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Cyfarwyddiadau 

Pan fydd y llys yn derbyn ffurflen y llys a phecyn y 

llys, bydd eich hawliad yn cael ei ystyried a, lle yw’n 

briodol, bydd y llys yn rhoi cyfarwyddiadau.

Mae’r cyfarwyddiadau yn amlinellu sut gaiff yr 

hawliad ei drin a’r camau sydd yn rhaid i chi eu 

cymryd. Fel arfer bydd y llys yn rhoi cyfarwyddiadau 

safonol. Gellir dod o hyd i’r rhain yn Atodiad B o’r 

Cyfeiriad Ymarfer i Ran 27 o’r Rheolau Gweithdrefn 

Sifil.

Cwblhau’r ffurflen

Unwaith i’r ffurflen gael ei gwblhau, bydd yn rhaid 

i chi ei argraffu a’i wirio’n fanwl. Raid i chi hefyd 

lofnodi’r Datganiad Gwirionedd yn cadarnhau bod  

yr wybodaeth yn gywir. Dylech wedyn goladu:

• Ffurflen y llys

• Rhestr o ddogfennau ar gyfer y llys

• Pecyn y llys wedi ei argraffu 

• Unrhyw dystiolaeth ychwanegol eich bod yn 

gofyn i’r llys am ganiatâd i ddibynnu arno

Caiff hyn ei anfon at:

County Court Money Claims Centre,  

PO Box 527, Salford M5 0BY

Rhaid i chi dalu unrhyw gost llys perthnasol  

(gweler www.gov.uk/get-help-with-court-fees)

6.6.3.4 Ffioedd y llys

Bydd angen i chi dalu ffioedd llys pan fyddwch 

yn dechrau achos llys, (er y gallech fod wedi eich 

eithrio’n llwyr neu’n rhannol rhag gorfod talu 

costau). Bydd angen i chi naill ai dalu ffi galw 

achos yn seiliedig ar werth neu ffi gwneud cais, 

yn ddibynnol ar eich rheswm dros fynd i’r llys. Os 

oes angen i chi fynd i lys fwy nag unwaith efallai 

y gall fod ffi ychwanegol i’w dalu os yw gwerth 

eich hawliad wedi newid dros amser. Gall fod ffi 

gwrandawiad i’w dalu hefyd. Bydd angen i chi 

ysgrifennu’r ffi ar ffurflen y llys wedi i chi ei argraffu 

ag anfon y tâl i’r llys gyda’r dogfennau perthnasol. 

Os yw eich hawliad yn llwyddiannus, bydd y 

diffynnydd fel arfer yn cael ei orchymyn i dalu ffi’r 

llys i chi.

6.6.3.5 Help gyda ffioedd 

Fe allwch gael gostyngiad o ffioedd llys os yw eich 

cynilion yn fach neu eich bod heb gynilion o gwbl, 

neu eich bod yn derbyn budd-daliadau arbennig neu 

fod gyda chi incwm isel. Drwy ddilyn y ddolen ar y 

sgrin, byddwch yn gallu cwblhau ffurflen gais ar-lein 

fydd yn cadarnhau p’un a ydych yn cymhwyso neu 

beidio i dalu ffi ostyngedig neu ddim ffi o gwbl.

Er mwyn cwblhau eich cais ar-lein, bydd angen 

manylion budd-daliadau perthnasol ac os yw’n 

briodol, eich incwm. Ceir canllaw cam wrth gam ar 

wefan gov.uk ar  

www.gov.uk/government/publications/apply-for-
help-with-court-and-tribunal-fees.

6.6.3.6 Prosesau llys nad ydynt yn cael eu 
cefnogi gan broses y porth:

Nid yw’r porth yn ymdrin â’r broses llys. Yn syml, 

mae’n rhoi peth gwybodaeth i chi a ffurflenni sydd 

eu hangen i gymryd camau yn y llys. Byddwch 

cystal â chyfeirio at y Protocol Cyn Achos a 

Chyfarwyddyd Ymarfer y llys am fwy o wybodaeth.

http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/cpr-128th-update.pdf
https://www.gov.uk/get-help-with-court-fees
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-help-with-court-and-tribunal-fees
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-help-with-court-and-tribunal-fees
http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/cpr-pap-update-feb-2021.pdf
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6.6.4 Beth sy’n digwydd os na allwch 
ddefnyddio’r porth neu fod gyda chi 
anghenion hygyrchedd

Bydd angen cymorth ychwanegol arnoch i 

ddefnyddio’r porth neu wneud hawliad:

• Os ydych yn siaradwr iaith dramor neu’r Gymraeg 

• Os nad yw’r broses ar-lein yn addas i chi (er 

enghraifft, efallai eich bod yn anghyfforddus 

wrth lenwi ffurflen gais ar-lein neu fod gyda chi 

anghenion hygyrchedd) Nodir: mae’r porth wedi 

cydymffurfio gyda Safonau Hygyrchedd Cynnwys 

y Wefan

Os mai dyma’r achos, yna bydd angen i chi gysylltu 

â Chanolfan Cymorth y Porth (ceir manylion cyswllt 
yn adran 2). Fe fyddan nhw’n gadael i chi wybod pa 

gamau sydd angen i chi eu cymryd - er enghraifft, 

p’un a allwch dderbyn ffurflen gais ar bapur neu 

p’un a allwch gwblhau’r broses hawlio gyda help 

asiant gofal cwsmer (hynny yw, drwy’r ffôn neu drwy 

ddefnydd y gwasanaeth cyfieithu sydd ar gael i hyd 

at 10 iaith fwyaf poblogaidd Cymru a Lloegr). 



53HAWLIAD ANAF SWYDDOGOL  Canlllaw Hawlio (Fersiwn 2.0 Ebrill 2021)

NODYN: OS YDYCH WEDI DIODDEF 
ANAF ATCHWIPIAD AR ÔL MAI 31, 2021, 
CAIFF EICH HAWLIAD EI BRISIO DRWY 
GYFEIRIO AT DARIFF AC NID YW’R 
DETHOLIAD HWN YN CYNNWYS Y 
TARIFF.

Detholiadau o Ganllawiau’r Coleg Barnwrol 
(15fed argraffiad) ar gyfer prisio anafiadau 
anatchwipiad

Mân-anafiadau, gan gynnwys briwiau, 
rhwygiadau a chrafiadau

Anafiadau sydd yn para cyfnod byr, lle ceir gwellhad llwyr o fewn tri mis yw 

mân anafiadau, ac nad oes cyfeiriad atynt yn y penodau eraill. Mewn achosion 

lle mae yna boen sylweddol neu anafiadau lluosog er y gallai gwellhad llawn ar 

ôl tri mis fod tu allan i’r bennod hon. Gall achosion tebyg, sydd wedi ymwneud 

â gorbryder teithio (yn gysylltiedig â mân-anafiadau corfforol) neu mân-

greithiau lle mae symptomau wedi para mwy na thri mis eu cynnwys yn briodol 

yn y bennod hon. Mae’r hyn a ddyfarnir o fewn pob gradd yn ddibynnol ar 

ddifrifoldeb a hyd y symptomau. Mae’r graddau y mae lefel y symptomau yn 

parhau i fod yn gymharol gyson hefyd yn ffactor perthnasol. Ni fydd hawliadau 

sydd yn ymwneud â sioc neu orbryder teithio yn unig, yn absenoldeb anaf 

corfforol neu seicolegol cydnabyddedig yn denu iawndal.

Lle ceir adferiad llwyr o fewn tri mis
£1,290  

i £2,300

Lle ceir adferiad llwyr o fewn 28 diwrnod 
£650  

i £1,290

Lle ceir adferiad llwyr o fewn saith diwrnod

Ychydig 
gannoedd o 

bunnoedd hyd 
at £650

Atodiad
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Asennau/brest

Anafiadau Asen a’r frest

Torasgwrn yr asennau neu anafiadau meinwe feddal 

yn achosi poen difrifol ac anabledd dros gyfnod o 

wythnosau’n unig
Hyd at £3,710

Anafiadau i’r ysgyfaint

Anafiadau yn arwain at ymgwympiad yr ysgyfaint lle 

gwneir adferiad llwyr heb gymhlethdodau

£2,060  
i £5,000

Gwaethygiad dros dro o froncitis neu symptomau eraill y 

frest yn cael eu datrys o fewn ychydig iawn o fisoedd

£2,070  
i £5,000

Wyneb/boch/gên/trwyn

Anafiadau i’r llygad

Mân-anafiadau i’r llygad - Yn y grŵp yma mae achosion 

o fân-anafiadau yn perthyn, fel cael eich taro yn y llygad, 

eich dinoethi i fygdarthau gan gynnwys mwg, neu gael 

hylifau yn tasgu arnoch, gan achosi poen cychwynnol a 

pheth ymyrraeth dros dro gyda’ch golwg

£3,710  
i £8,200

Anafiadau llygad byrhoedlog – Yn yr achosion hyn, bydd 

y prson anafiedigwedi gwella’n llwyr ymhen ychydig 

wythnosau

£2,070  
i £3,710

Anafiadau i’r glust / amhariad clyw

Colled fach mewn clyw wedi’i achosi gan sŵn heb fod 

yna dinitws; neu mân-dinitws heb golled fach mewn 

clyw wedi’i achosi gan sŵn
Hyd at £6,580
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Wyneb/boch/gên/trwyn

Anafiadau i’r trwyn

Torasgwrn y trwyn neu gymhlethdod trwynol - torasgwrn 

dadleoledig lle mae’r adferiad yn gyflawn ond dim ond ar 

ôl llawdriniaeth

£3,710  
i £4,790

Torasgwrn y trwyn neu gymhlethdod trwynol – 

torasgwrn dadleoledig yn gofyn am ddim mwy na 

llawdriniad

£2,370  
i £2,960

Torasgwrn o’r trwyn neu gymhlethdod trwynol – 

torasgwrn syml heb ei ddadleoli gydag adferiad llawn

£1,600  
i £2,370

Anafiadau i asgwrn y boch

Torasgwrn syml i esgyrn y bochau lle bod angen peth 

llawdriniaeth ailadeiladol ond lle ceir adferiad llwyr gyda 

dim neu effeithiau cosmetig minimal yn unig

£4,080  
i £6,060

Torasgwrn syml i asgwrn y boch lle nad oes angen 

llawdriniaeth a lle ceir adferiad llwyr

£2,180  
i £2,810

Elin/arddwrn/llaw/bys (bysedd)

Anafiadau i’r elin - cymedrol i fân: 

Anafiadau i’r elin - cymedrol i fân: 

Mae’r rhain yn cynnwys torasgwrn syml, syndrom llid ar y penelin, a rhwygiadau; 

h.y., yr anafiadau hynny sydd ddim yn achosi unrhyw niwed parhaol ac sydd 

ddim yn peri unrhyw nam parhaol ar swyddogaeth neu weithrediad

Anafiadau gyda’r mwyafrif o symptomau yn cael eu 

datrys o fewn 18 i 24 mis ond gyda symptomau lefel 

poendod yn parhau ar ôl hynny
£5,890

Anafiadau yn cael eu datrys yn llawn ar ôl tua un 

flwyddyn

O gwmpas 
£3,310

Anafiadau lle mae’r mwyafrif o symptomau yn cael  

eu datrys o fewn 18 i 24 mis ond heb y lefel hwnnw  

o symptomau poendod yn parhau wedi hynny
Hyd at £5,890

Anafaiadau i’r arddwrn

Torasgwrn mân iawn heb eu dadleoli neu wedi eu 

dadleoli’n finimol ac anafiadau meinwe feddal sydd yn 

gorfodi gwisgo plastr neu rwymyn am fater o wythnosau 

ac adferiad llwyr neu bron yn gyfan o fewn tua 12 mis

£3,310  
i £4,450
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Elin/arddwrn/llaw/bys (bysedd)

Anafiadau i’r llaw a’r bys

Colli ffalancs terfynol y bysedd modrwy neu ganol
£3,710  

i £7,390

Colli rhan o’r bys bach – mae hyn yn briodol lle mae’r tip 

sy’n weddill yn sensitif

£3,710  
i £5,500

Datgymalu’r bys bawd yn ddifrifol
£3,710  

i £6,360

Mân-anafiadau i’r llaw, bys neu fawd – Bydd hyn yn 

cynnwys torasgwrn fydd wedi gwella o fewn chwe mis. 

Hefyd anafiadau fel creithio, tynerwch, ac adwaith i 

oerfel lle ceir adferiad llawn

Hyd at  
£4,461

Coes/pen-glin/pigwrn/troed/bys troed

Anafiadau i’r goes - Torasgwrn syml i Tibia neu Ffibwla neu 
Anafiadau Meinwe Feddal

Lle cafwyd torasgwrn syml o’r tibia neu’r ffibwla gydag 

adferiad llwyr. Caiff lefel y dyfarniad ei ddylanwadu gan yr 

amser a dreuliwyd mewn plastr a hyd y cyfnod adferiad

Llai na  
£8,550

Amrywiaeth eang o anafiadau meinwe feddal, 

rhwygiadau, toriadau neu gleisio, gyda phob un wedi 

gwella’n llwyr neu bron yn llwyr a bod unrhyw anabledd 

sy’n weddill yn gosmetig neu’n fân o ran natur

Llai na £2,300 
pan fydd wedi 

ei ddatrys o 
fewn ychydig 

misoedd

Anafiadau i’r goes sy’n llai difrifol - Amrywiaeth eang o 

anafiadau meinwe feddal, rhwygiadau, toriadau, neu 

gleisio, gyda phob un wedi gwella’n llwyr neu bron yn 

llwyr a bod unrhyw anabledd sy’n weddill yn gosmetig 

neu’n fân o ran natur

Llai na 
£8,550
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Coes/pen-glin/pigwrn/troed/bys troed

Anafiadau i’r pen-glin

Cyfnodau byrrach o gyflymu neu waethygu, a hefyd 

anafiadau toriadau, troi, neu gleisio. Pan fydd adferied yn 

llwyr neu bron yn llwyr mae’r dyfarniad yn anhebygol o 

fod yn fwy na £5,680

Hyd at  
£12,900

Anafiadau i’r droed a bys y droed

Yr anafiadau llai difrifol, mân, neu dorasgwrn sydd heb 

ddadleoli, ysigiadau, ac anafiadau gewynaidd. Bydd lefel 

y dyfarniad o fewn y grŵp yma yn cael ei benderfynu gan 

p’un a oes adferiad llawn wedi cael ei wneud, ac os nad 

yw’r adferiad yn un llawn, p’un a oes yna unrhyw duedd 

i’r pigwrn ildio, a ph’un a oes yna greithio, dolur neu 

anghysur, colli symudiad, neu bosibilrwydd osteoarthritis 

hir-dymor. Os bydd yr adferiad yn gyflawn heb unrhyw 

symptomau parhaus neu greithio, bydd y dyfarniad an 

anhebygol o fod yn fwy na £7,220. Lle mae adferiad yn 

gyflawn o fewn blwyddyn, bydd y swm a ddyfarnir yn 

anhebygol o fod yn fwy na £5,160

Hyd at 
£12,900

Coes/pen-glin/pigwrn/troed/bys troed

Torasgwrn metatarsol syml, gewynnau wedi rhwygo, 

anafiadau tyllu a’u tebyg. Os oes symptomau parhaus 

fel cloffni parhaol, poen, neu ddolur, byddai dyfarniad 

o rhwng £6,580 a £12,900 yn briodol. Byddai anafiadau 

troed syml fel torasgwrn, rhwygiadau, cleisiau ayyb lle 

y ceir adferiad llwyr neu bron yn llwyr yn cyfiawnhau 

dyfarniad o £6,580 neu lai. Byddai anafiadau cymedrol 

sydd yn gwella o fewn cyfnod byr yn denu symiau is. 

Bydd swm dyfarniad ar gyfer mân-anafiadau troed sydd 

yn gwella o fewn ychydig fisoedd, ac sydd heb effeithio 

llawer ar weithgareddau bob dydd yn annhebygol o fod 

yn fwy na £2,300

Hyd at 
£12,900

Anafiadau i fys y troed – Mae’r anafiadau hyn yn cynnwys 

torasgwrn cymharol syml neu waethygiad mewn cyflwr 

dirywiol oedd yn bodoli eisoes neu anafiadau rhwygo 

i un neu fwy bys troed. Mae achosion sy’n achosi mân 

symptomau estynedig a/neu’r angen am lawdriniaeth 

ac anghysur estynedig a chreithio parhaus o ganlyniad i 

hynny yn debygol o gyfiawnhau dyfarniad swm tuag at 

ben uchaf y grŵp hwn. Dim ond £5,250 neu lai fyddai’n 

cael ei ddyfarnu ar gyfer torasgwrn syml neu fathru /anaf 

meinwe feddal un neu fwy o fysedd troed gyda datrysiad 

llwyr neu bron yn llwyr

Hyd at 
£9,010
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Creithio

Creithio llai sylweddol ar wyneb - Mewn achosion o’r 

math yma fe all fod un graith y gellir ei guddio neu, er 

bod yna nifer o greithiau bach iawn, gwelir mai’r effaith 

ar y cyfan yw andwyo gwedd ond heb ei effeithio i’r fath 

raddau fel ei fod yn effeithio ar ei ymddangosiad a bod yr 

adwaith ddim yn fwy na pherson ifanc sensitif cyffredin

£3,710 i 
£12,900

Creithio dibwys ar wyneb - Yn yr achosion hyn, mae’r 

effaith yn fân yn unig

£1,600 i  
£3,310

Creithiau i rannau eraill o’r corff - Un graith amlwg, 

neu sawl craith arwynebol, ar goes (goesau) neu fraich 

(breichiau) neu law (dwylo), gyda pheth mân ddiffyg 

cosmetig

£2,220 i  
£7,350

Niwed i ddannedd

Colli neu niwed difrifol i sawl dant blaen
£8,200 i 
£10,710

Colli neu niwed difrifol i ddau ddant blaen 
£4,080 i 
£7,160

Colli neu niwed difrifol i un dant blaen 
£2,070 i 
£3,710

Colli neu niwed i ddannedd cefn: fesul dant
£1,020 i 
£1,600
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Head

Mân-anaf i’r ymennydd neu’r pen - Yn yr achosion yma 

bydd unrhyw niwed a gafwyd i’r ymennydd, yn finimol. 

Caiff lefel swm y dyfarniad ei effeithio gan yr ystyriaethau 

canlynol:

(i) difrifoldeb yr anaf cychwynnol;

 (ii) y cyfnod a gafodd ei gymryd i wella o unrhyw 

symptomau;

(iii) maint y symptomau parhaus;

(iv) presenoldeb neu absenoldeb pennau tost.

Bydd ochr waelod y grŵp yn adlewyrchu adferiad llawn  

o fewn ychydig wythnosau

£2,070 i 
£11,980

Niwed llai difrifol i wallt o ganlyniad i greu tonnau neu 

arlliwio diffygiol parhaol, neu debyg, lle mae effeithiau’n 

cynnwys dermatitis, ecsema, neu oglais neu ‘losgi’r’ 

croen pen gan achosi gwallt sych a brau sy’n torri’n 

hawdd neu’n syrthio allan, gan arwain at drallod, iselder 

ysbryd, cywilydd, a cholli hyder, a llesteirio bywyd 

cymdeithasol. Hefyd mewn achosion lle mae’r gwallt 

wedi cael ei dynnu allan gan adael mannau moel. Bydd 

lefel y wobr yn dibynnu ar hyd yr amser a gymerwyd cyn 

bod aildyfiant yn digwydd. Bydd y grŵp yma’n cynnwys 

achosion o alopesia a achoswyd gan straen sydd yn 

achosi peth colled gwallt a lle ceir adferiad llawn ymhen 

dwy flynedd

£3,710 i  
£6,890

1 (i) gallu’r person a anafwyd i ymdopi â bywyd, addysg, a gwaith;
 (ii) yr effaith ar berthynas person sydd wedi ei anafu gyda’i deulu, ffrindiau, a’r bobl y bydd yn dod i gyswllt â nhw;
 (iii) i ba raddau byddai’r driniaeth yn llwyddianus;
 (iv) breuder yn y dyfodol;

Seicolegol

Niwed seiciatrig cymedrol – Tra bod yna broblemau y 

gellir eu cysylltu gyda ffactorau (i) i (iv) uchod1 fe fydd yna 

welliant sylweddol drwy dreialu a bod y prognosis yn un 

da.

Gall achosion o straen mewn perthynas â gwaith ddod 

o fewn y category hwn os nad yw’r symptomau’n rhai 

hirfaith 

£5,500 i 
£17,900

Niwed seiciatryddol llai difrifol - Bydd lefel y dyfarniad 

yn ystyried hyd y cyfnod o anabledd a faint y cafodd 

gweithgareddau dyddiol a chwsg eu heffeithio. Gellir 

dod o hyd i achosion sy’n llai na ffobia penodol neu 

anhwylder fel gorbryder teithio sy’n gysylltiedig gyda 

mân-symptomau corfforol yn y bennod ar Fân-anafiadau

£1,440 i 
£5,500

Anhwylder Straen wedi Trawma (PTSD), cymedrol - 

Mewn achosion o’r math yma, bydd y person a anafwyd 

wedi gwella bron yn llwyr ac ni fydd unrhyw effeithiau 

parhaus yn ei anablu’n fawr

£7,680 i 
£21,730

Anhwylder Straen wedi Trawma (PTSD), llai difrifol - 

Mewn achosion o’r math yma, bydd adferiad llawn wedi 

cael ei wneud o fewn blwyddyn neu ddau gyda dim ond 

mân symptomau yn parhau dros unrhyw gyfnod hirach

£3,710 i 
£7,680
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Gwddf - anafiadau anatchwipiad yn unig 
(lle cafwyd anaf atchwipiad bydd angen i chi 
ystyried gwerth y tariff er mwyn prisio eich 
hawliad)

Mae’r grŵp yma’n cynnwys mân-anafiadau meinwe feddal. Tra bod hyd 

cyfnod y symptomau o hyd yn bwysig, fe allai ffactorau fel y rhain a restrir isod 

gyfiawnhau dyfarniad mewn grŵp uwch neu is.

• Difrifoldeb yr anaf i’r gwddf;

• Dwyster y bowen a brofir a chysondeb y symptomau;

• Y graddau hyd nes bod symptomau parhaus yn rhai mân o ran natur yn unig;

• Presenoldeb symptomau ychwanegol yn y cefn a/neu ysgwydd a/neu 

bennau tost cyfeiriol;

• Effaith y symptomau ar allu’r person a anafwyd i weithredu mewn bywyd bob 

dydd ac ymgysylltu â gweithgareddau cymdeithasol /adloniadol;

• Effaith yr anafiadau ar allu’r person clwyfedig i weithio;

• Graddau unrhyw driniaeth sydd ei angen;

• Yr angen i gymryd meddyginiaeth er mwyn rheoli symptomau poen ac 

anghysur.

Gwddf - anafiadau anatchwipiad yn unig 
(lle cafwyd anaf atchwipiad bydd angen i chi 
ystyried gwerth y tariff er mwyn prisio eich 
hawliad)

Lle bydd adferiad llawn yn digwydd o fewn cyfnod o tua 

un i ddwy flynedd. Bydd y grŵp hwn yn gymwys hefyd i 

anafaiadau cyflymu a/neu waethygu byrdymor, fel arfer 

rhwng un i ddwy flynedd

£4,080 i 
£7,410

Lle bydd adferiad llawn yn digwydd rhwng tri mis a 

blwyddyn. Bydd y grŵp hwn hefyd yn gymwys ar gyfer 

cyflymiad byrdymor iawn a/neu anafiadau gwaethygiad, 

sydd fel arfer yn llai na blwyddyn

£2,300 i 
£4,080

Lle ceir adferiad llawn ymhen tri mis Hyd at £2,300
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Ysgwydd - anafiadau anatchwipiad yn unig 
(os cafwyd anaf anatchwipiad bydd angen i 
chi ystyried gwerth y tariff i’ch hawliad)

Man cychwyn yr asesiad fydd hyd y symptomau, ond gallai difrifoldeb yr anaf 

gwreiddiol, graddau’r boen a brofir, a faint mae symptomau parhaus yn rhai mân 

eu natur yn unig, gyfiawnhau dyfarniad mewn grŵp uwch neu is.

Mewn llai na dwy flynedd
£4,080 i 
£7,410

O fewn blwyddyn 
£2,300 i 
£4,080

O fewn tri mis Hyd at £2,300

Cefn - anafiadau anatchwipiad yn unig (lle 
cafwyd anaf atchwipiad bydd angen i chi 
ystyried y tariff er mwyn prisio’ch hawliad)

Mae’r grŵp hwn yn cynnwys ysigiadau, disg allwthiol, anafiadau meinwe feddal, 

neu anafiadau torasgwrn fyddai’n gwella heb lawdriniaeth. Yn yr un modd â 

gydag mân-anafiadau i’r gwddf, er bydd cyfnod symptomau yn bwysig o hyd, 

gall ffactorau fel y sawl a restrir isod gyfiawnhau dyfarniad mewn grŵp uwch 

neu is.

• Difrifoldeb yr anaf gwreiddiol;

• Maint y boen a brofir a chysondeb y symptomau;

• I ba raddau mae symptomau parhaus yn fân o ran natur yn unig;

• Presenoldeb unrhyw symptomau eraill mewn rhannau eraill o’r anatomi, yn 

enwedig y gwddf;

• Effaith y symptomau ar allu’r person a anafwyd i weithredu mewn bywyd bob 

dydd ac ymgysylltu mewn gweithgareddau cymdeithasol/adloniadol;

• Effaith yr anafiadau hyn ar allu’r person anafedig i weithio;

• I ba raddau mae angen unrhyw driniaeth;

• Yr angen i gymryd meddyginiaeth er mwyn rheoli symptomau poen ac 

anghysur.
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Cefn - anafiadau anatchwipiad yn unig (lle 
cafwyd anaf atchwipiad bydd angen i chi 
ystyried y tariff er mwyn prisio’ch hawliad)

Os bydd adferiad llawn yn digwydd heb lawdriniaeth 

rhwng tri mis a dwy flynedd. Bydd y grŵp yma hefyd yn 

gymwys ar gyfer cyflymiad neu waethygiad mewn mân-

anafiadau byrdymor iawn, fel arfer llai na dwy flynedd

£2,300 i 
£7,410

Os bydd adferiad llawn ymhen tri mis Hyd at £2,300
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Mae rheoleiddiad 2(1)(a) yn atchwipiad yn unig a 2(1)(b) yn atchwipiad + mân-anaf seicolegol

Cyfnod anaf
Swm – 

Rheoleiddiad 
2(1)a 

Swm – 
Rheoleiddiad 

2(1) b

Heb fod yn fwy na 3 mis £240 £260

Mwy na 3 mis, ond llai na 6 mis £495 £520

Mwy na 6 mis, ond llai na 9 mis £840 £895

Mwy na 9 mis, ond llai na 12 mis £1,320 £1,390

Mwy na 12 mis, ond llai na 15 mis £2,040 £2,125

Mwy na 15 mis, ond llai na 18 mis £3,005 £3,100

Mwy na 18 mis, ond llai na 24 mis £4,215 £4,345

Tariff
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Am help a chymorth, rhowch alwad i ni ar 0800 118 1631. Mae canolfan 
gymorth y porth ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener o 9am-5pm.

Cyfeiriad: 
Official Injury Claim Limited 
Linford Wood House 
6-12 Capital Drive 
Linford Wood 
Milton Keynes 
MK14 6XT
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