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TAC11 

 

Ffurflen gais am ddatganiad o alluedd  

Mae'n bwysig eich bod yn darllen ein llyfryn canllaw Plant nad oes ganddynt alluedd, a 
chyfeillion achos (ETW9) cyn llenwi'r ffurflen hon. 

Llenwch y ffurflen hon yn glir gan ddefnyddio inc DU. 

Os oes angen help arnoch i lenwi'r ffurflen, cysylltwch â'n llinell gymorth ar 0300 025 9800. 

Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cysylltwch â'r tribiwnlys am fersiwn Saesneg o'r 
ddogfen hon. 

Mae’r tribiwnlys yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg.  Byddwn yn 
ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn 
arwain at oedi. Mae’r tribiwnlys hefyd yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg neu’n Saesneg. 
Gallwch chi gyflwyno ffurflenni, dogfennau a chyflwyno sylwadau ysgrifenedig i’r tribiwnlys yn 
Gymraeg neu’n Saesneg. 

Adran1 – Gwybodaeth am y plentyn 

Nodwch fod pob cyfeiriad at y plentyn yn y ffurflen hwn yn golygu'r plentyn y mae'r gais yn 
ymwneud ag ef. 

Mae'r cais hwn yn ymwneud â'r plentyn canlynol: 

Enwau cyntaf:      Cyfenw:  

 

Dyddiad geni:        Rhyw:  

 
 

Mae’r plentyn yn fynychu’r ysgol canlynol: 

Enw’r ysgol:  

 
Cyfeiriad (a chod post): 

 

 

Awdurdod lleol yr ysgol: 
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Ticiwch y blwch hwn os yw corff llywodraethol yr ysgol wedi cyhoeddi 
penderfyniad ynghylch galluedd y plentyn 

Ticiwch y blwch hwn os yw'r awdurdod lleol wedi cyhoeddi penderfyniad 
ynghylch galluedd y plentyn  

Os yw corff llywodraethol yr ysgol neu'r awdurdod lleol eisoes wedi cyhoeddi penderfyniad 
ynghylch galluedd y plentyn, rhaid i chi gyflwyno'r penderfyniadau gyda'ch cais. 

Adran 2 –  Gwybodaeth am y person sy'n gwneud cais am 
ddatganiad o alluedd 

 

Teitl   Enwau cyntaf:    Cyfenw:  

 

Beth yw eich perthynas â’r 
plentyn? 

 

 

Cyfeiriad e-bost:  

 

Er mwyn arbed costau ac i ymdrin â'ch cais mor gyflym â phosibl, hoffem gysylltu â chi ar e-bost. 
Os byddwch yn fodlon inni wneud hynny, ticiwch y blwch hwn: 

 

Cyfeiriad (a chod post): 

 

 

Ffôn           dydd:         cyfnos:  

 

              symudol:  

Dewis iaith 

Mae’r tribiwnlys yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. Gallwch chi 
gyflwyno ffurflenni, dogfennau a chyflwyno sylwadau ysgrifenedig i’r tribiwnlys yn Gymraeg neu’n 
Saesneg.Ni fydd gohebu mewn un o’r ddwy iaith yn arwain at oedi mewn ymateb. 

Rhowch wybod beth yw eich dewis iaith isod: 

              Gohebiaeth ysgrifenedig: Cymraeg  Saesneg  

              Cyfathrebu ar lafar:      Cymraeg  Saesneg  
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A ydych yn dymuno siarad Cymraeg mewn unrhyw achosion cyfreithiol a allai ddeillio o'r cais? (ee 

gwrandawiad tribiwnlys neu adolygiad cyn achos) 

     Ydw   Nac ydw  

 

 
Mae'n rhaid i chi ddweud wrthym enwau a chyfeiriadau'r holl bersonau a sefydliadau sydd wedi 
neu sydd yn rhannu cyfrifoldeb rhiant dros y plentyn neu sydd â gofal am y plentyn. Os nad oes 
modd i chi ddarparu’r wybodaeth hon, rhaid i chi esbonio pam.  

Rhiant un 

Llenwch y manylion ar gyfer “Rhiant un” dim ond os yw'r wybodaeth yn wahanol i'r person sy'n 
gwneud y cais a enwir yn Adran 2 uchod. 

Teitl  Cyfenw:  Enwau cyntaf:  

 

Perthynas â'r plentyn: 

(er enghraifft, rhiant, gwarcheidwad, 
rhiant maeth neu berson arall sydd â 
chyfrifoldeb rhiant) 

 

 
Cyfeiriad (a chod post): 

 

 

Ffôn          dydd:            cyfnos:  

 

              symudol:  

 

Cyfeiriad e-bost:  

Os na allwch rhoi gwybodaeth gyswllt rhiant un, esboniwch pam: 

 

 
 
 
 

Adran 3 – Gwybodaeth am bobl sydd â chyfrifoldeb rhiant am y 
plentyn neu yn ei rannu 
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Rhiant dau 

Teitl  Cyfenw:  Enwau cyntaf:  

 

Perthynas â'r plentyn: 

(er enghraifft, rhiant, gwarcheidwad, 
rhiant maeth neu berson arall sydd â 
chyfrifoldeb rhiant) 

 

 
Cyfeiriad (a chod post): 

 

 

Ffôn          dydd:      cyfnos:  

 

              symudol:  

 

Cyfeiriad e-bost:  

Os na allwch rhoi gwybodaeth gyswllt rhiant dau, esboniwch pam: 

 

 
Unigolion neu sefydliadau eraill sydd â chyfrifoldeb rhiant: 
 
A oes unrhyw berson neu sefydliad yn rhannu cyfrifoldeb 
rhiant dros y plentyn? 

 
Os felly, rhowch enw a chyfeiriad pob unigolyn neu sefydliad: 

 

 

 

Oes  Nac oes  
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Os na allwch ddarparu'r wybodaeth hon, esboniwch pam. 

 

 

Dewiswch pa ddatganiad rydych chi'n gofyn i'r Tribiwnlys ei wneud: 

Mae gan y plentyn alluedd             Nid does gan y plentyn alluedd  

Esboniwch pam eich bod yn ceisio datganiad o alluedd yma, a pharhewch ar ddalen ar wahân 
os oes angen: 

 

Adran 4 –  Tystiolaeth ategol o alluedd y plentyn 
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Rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth gefnogol o alluded neu ddiffyg galluedd y plentyn gyda'r cais. 
Anfonwch gopïau o ddogfennau gwreiddiol ynghyd â'ch cais. 

Gallwch esbonio'r rheswm dros gyflwyno pob darn o dystiolaeth yma, a pharhau ar 
ddalen ar wahân os oes angen: 

 

 

 
Rhaid i'r cais gael ei lofnodi gennych chi (hynny yw'r sawl sy'n gwneud y cais). 

Llofnod:  
 

 

Enw: 
(LLYTHRENNAU 
BRAS) 

 

 

Dyddiad:  

 

Pwysig: Rhaid i geisiadau gynnwys llofnod electronig os nad yw’n llofnod â llaw. Os ydych yn 
cyflwyno drwy e-bost, ychwanegwch lofnod electronig, neu printiwch y cais a’i lofnodi cyn ei 
sganio a’i anfon. 

 

Adran 5 –  Eich llofnod 
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Anfon y cais atom 

Unwaith y byddwch wedi llenwi'r ffurflen, gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud copi o'ch cais 
a'ch bod wedi ei lofnodi. 

Anfonwch y cais a chopïau o'r ddogfennau perthnasol atom: 

tribiwnlysaddysg@llyw.cymru 

NEU 

tribunal.enquiries@llyw.cymru 

NEU 

Uned Tribiwnlysoedd Cymru 

Blwch SP 100 

Llandrindod 

LD1 9BW 

 

Os oes arnoch angen cymorth, ffoniwch 0300 025 9800.  

 

Rhestr gwirio 

Cofiwch anfon y canlynol atom pan anfonwch eich cais. 

1. Tystiolaeth ategol o alluedd y plentyn  
 
 

2. Unrhyw benderfyniad ynghylch galluedd y plentyn a gyhoeddir gan gorff 
llywodraethu ysgol neu awdurdod lleol 
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