
  
 

Gwneud Cais am Iawndal yn erbyn Cyngor Sir y Fflint 

Ceisiadau Atebolrwydd – Nodiadau Canllaw 

Mae’n bwysig eich bod chi’n darllen y nodiadau canllaw hyn cyn llenwi’r ffurflen gais i 
hawlio iawndal.  

Pryd fedra i wneud cais yn erbyn y Cyngor?  

Er mwyn hawlio iawndal yn llwyddiannus gan y Cyngor bydd arnoch chi angen profi bod y Cyngor ar fai yn 
gyfreithiol. Nid oes gennych chi hawl awtomatig am iawndal, ac er bod digwyddiad wedi digwydd nid yw o 
reidrwydd yn golygu y gellir beio’r Cyngor.  

 

Yswiriant Arall 

Os oes gennych chi yswiriant cynnwys tŷ, yswiriant adeiladau neu yswiriant car sydd yn eich yswirio rhag 
colled/difrod, yna rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwneud cais drwy’r polisi priodol yn gyntaf oherwydd 
bod y setliad yn debygol o fod ar sail “newydd am hen”. Ni fydd arnoch chi chwaith angen profi bod unrhyw 
un ar fai am y golled – felly bydd eich cais yn cael ei brosesu’n gynt. Efallai bydd eich cwmni yswiriant yn 
ad-ennill eu costau gan y Cyngor os ydynt yn teimlo bod y Cyngor ar fai. Os yw’ch cwmni yswiriant yn 
llwyddo i ad-ennill eu costau yna mae’n annhebygol y bydd eich hawliad yn effeithio ar eich premiymau.  

 

Pa wybodaeth sy’n rhaid i CHI ei darparu wrth wneud cais am iawndal?  

Wrth lenwi eich cais cofiwch ddarparu cymaint o fanylion â phosibl am y digwyddiad. Bydd hyn yn sicrhau 
bod eich cais yn cael ei brosesu’n gyflym ac yn effeithlon. Atebwch bob cwestiwn sy’n berthnasol.  

Mae’n RHAID darparu’r wybodaeth ganlynol: 

• Crynodeb eglur o’r ffeithiau y mae’r cais yn seiliedig arnynt, yn cynnwys amser a dyddiad y 
digwyddiad.  

• Lleoliad manwl y digwyddiad e.e. yn hytrach na nodi Stryd Fawr nodwch y tu allan i rif 62 Stryd 
Fawr neu nodwch bellter y digwyddiad o dirnod cyfagos 

• Natur a maint eich anafiadau a/neu fanylion unrhyw ddifrod i eiddo. 

• Manylion unrhyw golled ariannol 

• Unrhyw wybodaeth arall sydd ei hangen i gychwyn yr ymchwiliad ffurfiol  

NI ELLIR PROSESU EICH CAIS HEB Y WYBODAETH YMA 

 

Beth sy’n digwydd ar ôl i chi gyflwyno cais? 

• Bydd yr Adain Yswiriant yn cydnabod eich cais o fewn 3 diwrnod gwaith  

• Bydd eich cais yn cael ei anfon at y swyddogion trin hawliadau perthnasol ar yr un diwrnod. Bydd y 
Cyngor wedyn yn ymchwilio i’r honiadau ac yn anfon adroddiad at y swyddogion trin hawliadau.  

• Bydd y swyddogion trin hawliadau yn cydnabod eu diddordeb yn y mater. Byddant yn edrych ar 
gadarnhau eu safbwynt o fewn 40 diwrnod gwaith os yw’ch cais yn cynnwys anaf personol yn unol â’r 
protocol cyn gweithredu ar gyfer hawliadau rhwng £1,000 a £25,000. Os nad yw’ch cais yn cynnwys 
anaf personol, yna byddant yn edrych ar ddelio gyda’ch cais o fewn 90 diwrnod gwaith.  



• Os yw’r cais yn ymwneud â difrod i’ch eiddo bydd y swyddogion trin hawliadau yn gofyn am y 
derbynebau gwreiddiol a/neu ddyfynbrisiau ar gyfer eitemau newydd a chadarnhad o oedran yr eitemau. 
Cofiwch, bydd unrhyw gynnig yn cael ei addasu i ystyried traul ac ni fydd yn seiliedig ar ‘eitem newydd 
yn lle hen eitem’. 

• Os yw’ch cais yn ymwneud ag anaf, bydd angen tystiolaeth feddygol. Bydd y swyddogion yn anfon 
ffurflen atoch er mwyn iddynt gysylltu â’ch meddyg / yr ysbyty i dderbyn adroddiad. Cofiwch, mae’r 
amser y bydd hi’n cymryd i dderbyn yr adroddiad yn amrywio ac yn rhywbeth sydd y tu hwnt i’w 
rheolaeth, ac eithrio anfon nodiadau atgoffa rheolaidd. Wrth gwrs mae rhwydd hynt i chi fynd ar ôl y 
meddyg/ysbyty eich hunain.  

• Os nad yw adroddiad y meddyg/ysbyty yn ddigonol i allu asesu gwerth eich anafiadau yn gywir, efallai 
bydd yn rhaid i’r swyddogion trin hawliadau benodi ymgynghorydd a fydd yn eich archwilio er mwyn 
paratoi adroddiad cynhwysfawr. Mae’r broses hon yn gallu bod yn un hir ac fe all gymryd sawl mis.  

Unwaith y mae’r swyddogion trin hawliadau wedi cydnabod eu diddordeb yn eich cais, dylid anfon yr holl 
ymholiadau/gohebiaeth atynt hwy ac nid at Adain Yswiriant Cyngor Sir y Fflint. 

 

Y Canlyniad Terfynol  

Ar ôl casglu ac asesu’r holl dystiolaeth bydd y swyddogion sy’n trin eich hawliad yn gwneud penderfyniad 
yn seiliedig ar atebolrwydd cyfreithiol y Cyngor: 

• Os ydynt yn penderfynu nad yw’r Cyngor yn atebol ac nad ydynt yn mynd i dalu’ch hawliad, byddwch 
yn derbyn llythyr yn egluro pam 

• Os derbynnir bod y Cyngor yn atebol, bydd y swyddogion sy’n trin eich hawliad yn cynnig iawndal i chi, 
yn ysgrifenedig, sydd yn eu barn hwy yn adlewyrchiad o lefel briodol o iawndal dan yr amgylchiadau  

Os nad ydych chi’n hapus gyda’r penderfyniad, fe ddylech chi drafod hynny ymhellach gyda’r swyddogion 
sy’n trin eich hawliad.  

 

Twyll 

Bydd unrhyw hawliad a ganfyddir i fod yn achos o dwyll neu’n orliwiad, yn ystod y gwaith o brosesu’r 
hawliad neu wedyn, yn cael ei drosglwyddo i’r Heddlu a/neu Wasanaeth Erlyn y Goron ac fe allech chi 
gael eich erlyn.  

 

Data 

Mae gan y Cyngor ddyletswydd i warchod yr arian cyhoeddus a weinyddir ganddo, ac i'r perwyl hwn gall 
ddefnyddio'r wybodaeth rydych chi wedi'i darparu i atal a chanfod twyll. Gall hefyd rannu'r wybodaeth hon 
gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus at y dibenion hyn. Cyfeiriwch 
hefyd at yr Hysbysiad preifatrwydd a geir yn Adran I y ddogfen hon.  

 

Ffurflen Gais 

I gael ffurflen gais:  

E-bostiwch 

Insurance@flintshire.gov.uk 

 

Neu ysgrifennwch at: Adain Yswiriant, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, Sir y Fflint, 
CH7 6NA 

Mae rhwydd hynt i chi gael cyngor cyfreithiol annibynnol ar unrhyw gam yn ystod eich 
cais.  



                     
 

Ffurflen Gais Atebolrwydd 
 
Er mwyn i gais fod yn llwyddiannus, mae’n rhaid i chi brofi mai’r Cyngor oedd yn gyfrifol am y difrod/anaf.  
Cyfeiriwch at y nodiadau canllaw sydd ynghlwm wrth y ffurflen hon. Fe’i darperir i’ch helpu chi lenwi’r 
ffurflen gais yn gywir ac i osgoi unrhyw oedi diangen.  
 

Adran A: Manylion yr hawliwr  

Enw: Mr / Mrs / Miss / Arall* Gwryw/ Benyw* 

Cyfeiriad: 

 

 

Cod post: 

 

Rhif ffôn tŷ: Rhif ffôn symudol: 

Dyddiad Geni: Rhif Yswiriant Gwladol: 

Swydd: Manylion y cyflogwr: 

 

 

 

Ydych chi’n Denant i'r Cyngor?  YDW  NAC YDW  

MATH O DDIGWYDDIAD: 

Anaf Personol – os ydych chi’n hawlio mewn 
perthynas ag anaf personol yn unig 

 

Llenwch bob adran 

 

Difrod – cerbyd, dillad, eiddo ac ati Llenwch adran C ymlaen 

Y Ddau Llenwch bob adran 

Arall – Er enghraifft colli incwm / anaf i anifail 
anwes ac ati  

Llenwch adran C ymlaen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adran B: Anaf Personol   

Disgrifiwch yr anafiadau a gafwyd yn y ddamwain/digwyddiad:  

 

 

 

Ydych chi wedi bod at y doctor gyda’r anafiadau hyn?  YDW  NAC YDW  

Enw Doctor: 

Cyfeiriad: 

 

Cod post: 

Enw’r ysbyty yr aethoch chi ar ôl y ddamwain/digwyddiad:  

Aethoch chi mewn ambiwlans?    DO  NADDO  

Enw’r Ymgynghorydd / Doctor a drinioch chi?  

Ydych chi’n dal yn derbyn triniaeth?    YDW  NAC YDW  

 
 

Adran C: Manylion y Digwyddiad  

Lleoliad: (os nad ydych chi’n gallu darparu lluniau, tynnwch lun o’r lleoliad i helpu i nodi’r lleoliad yn 
iawn) 

 

 

Dyddiad y digwyddiad: Amser y digwyddiad:    am / pm 

Disgrifiwch yn union sut y digwyddodd y ddamwain a pha ddifrod a achoswyd i’ch eiddo neu’r 
anafiadau a gafodd eich anifail anwes / da byw. Os yn bosibl atodwch luniau o’r eiddo sydd wedi’i 
ddifrodi neu’r nam a achoswyd gan y digwyddiad. 

 

 

 

 

 

 

 

A achoswyd unrhyw ddifrod o ganlyniad i’r gwaith a oedd yn cael ei wneud i’ch cartref neu’ch eiddo 
gan weithiwr o’r Cyngor?        DO  NADDO  

OS “Do”, darparwch fanylion y gweithiwr a’r gwasanaeth dan sylw. 

 

 



A achoswyd unrhyw ddifrod o ganlyniad i waith a oedd yn cael ei wneud i’ch cartref gan gontractwr, 
neu weithiwr y contractwr, a oedd yn gweithio ar ran y Cyngor? DO  NADDO  

Os “Do” darparwch fanylion y contractwr a/neu’r gweithiwr  

 

 

(Bydd hawliadau sy’n ymwneud â chontractwr neu weithiwr i gontractwr yn cael eu trosglwyddo i’r 
contractwr er mwyn iddynt ddelio â’r hawliad dan eu hyswiriant atebolrwydd hwy) 

Os yw’ch hawliad yn ymwneud â cholli incwm, darparwch y manylion canlynol am y gwaith dan sylw.  

Lleoliad: 

Hyd y gwaith O: Tan: 

 
 

Adran D: Atebolrwydd   

Ym mha ffordd / pam bod y Cyngor ar fai? 

 

 

 

 

A yw’r Cyngor eisoes yn gwybod am y difrod / digwyddiad? 

YDI  Darparwch fanylion yn Adran E  

NAC YDI   Ewch i Adran F 

 
 

Adran E: Adroddiad Blaenorol am y Difrod  

Pryd y rhoddwyd gwybod am y difrod?  (dd:mm:bbbb)      

I bwy a roddwyd gwybod amdano?  

Pryd cafodd yr atgyweiriadau eu gwneud?  (dd:mm:bbbb)      

Os gwnaethpwyd yr atgyweiriadau gan gontractwr, nodwch eu manylion: 

 

 

Nodwch fanylion unrhyw waith adfer / atgyweirio a wnaethpwyd:  

 

 

 
 
 
 



Adran F: Iawndal a Geisir  

Disgrifiad o’r 
eitemau wedi’u 

difrodi 

Dyddiad 
prynu 

O ble Cost yr eitem Cost 
atgyweirio/glanhau 

Cost 
amnewid 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Dylid atodi derbynebau eitemau wedi’u difrodi a/neu ddyfynbrisiau gwaith atgyweirio i’r 
ffurflen hon.  

 
 

Adran G: Colli Incwm 

Cyfradd ddyddiol/wythnosol  Nifer y diwrnodau/wythnosau Cyfanswm y swm a hawlir  

 
 

  

   

   

Dylid atodi tystiolaeth o’r incwm a gollwyd i’r ffurflen hon.  

 
 

Adran H: Tystion  

Nodwch enw a chyfeiriad unrhyw dyst (os yn briodol) 

Enw: Mr / Mrs / Miss / Arall *  

Cyfeiriad: 

 

 

Cod post: 

 

Enw: Mr / Mrs / Miss / Arall *  

Cyfeiriad: 

 

 

Cod post: 

 



 

Adran I: Yswiriant y Cartref  

Oes gennych chi yswiriant cynnwys neu adeiladau sy’n darparu 
yswiriant ar gyfer y golled/difrod yma?  

Oes gennych chi yswiriant cynnwys drwy gynllun yswiriant cynnwys 
cartref y Cyngor?  

Os oes gennych chi un o’r ddau uchod, ydych chi wedi hawlio am y 
golled/difrod yma drwy’ch polisi yswiriant eich hun?  

OES  NAC OES  

 

OES  NAC OES  

 

YDW  NAC YDW  

 
 

Adran J: Hysbysiad Preifatrwydd  

Bydd eich data yn cael ei brosesu gan Gyngor Sir y Fflint er mwyn prosesu eich cais am iawndal gan 
y Cyngor. Mae’n rhaid i ni brosesu eich data personol am resymau sydd o fudd sylweddol i’r cyhoedd 
wrth brosesu eich cais am iawndal.  

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn rhannu eich data gyda thrydydd parti fel ein cwmni yswiriant ni a chwmnïau 
yswiriant eraill, cynrychiolwyr cyfreithiol y cwmnïau yswiriant hyn ac, os oes angen, gyda’r Gwasanaeth 
Llys os yw’r mater yn mynd i gyfraith. 

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadw eich gwybodaeth am 6 blynedd o ddyddiad y setliad terfynol. Mae’r 
wybodaeth ddiweddaraf am gyfnodau cadw dogfennau’r Cyngor ar gael ar ei wefan.  

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol a’ch hawliau, 
darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan –  

http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx  

Os ydych chi’n teimlo bod Cyngor Sir y Fflint wedi camddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, 
fe allwch chi gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy fynd i’r wefan neu ffonio’r llinell 
gymorth ar 0303 123 1113. 

 

Adran K: Datganiad  

Rwyf yn datgan, hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred, bod y wybodaeth yr wyf wedi'i nodi ar y ffurflen 
hon yn gywir. 

Cadarnhaf fy mod wedi darllen ac yn deall yr Hysbysiad Preifatrwydd a geir yn Adran I a’r nodiadau 
canllaw sydd ynghlwm wrth y ffurflen gais hon.  

 

Enw mewn llythrennau bras:      ______ 

Dyddiad:                ______ 

 

 
 

Adran L: Cyflwyno’r Cais  

Ar ôl i chi lenwi’r holl adrannau perthnasol, dychwelwch y ffurflen ar e-bost i: 
Insurance@flintshire.gov.uk  

neu drwy’r post i: Adain Yswiriant, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, CH7 6NA 



 


