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Ffurflen tynnu achos yn ôl 

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. 

Adran 1 – Manylion yr achos 

Rhif cyfeirnod yr achos:  

Enw’r plenty neu person ifanc:  

Enw'r awdurdod lleol, y 
sefydliad addysg bellach neu'r 
corff cyfrifol: 

 

 

 

Rwyf am dynnu fy apêl / hawliad i Dribiwnlys Addysg Cymru yn ôl  

Rwy'n deall na fydd y Tribiwnlys yn cymryd unrhyw gamau pellach ar yr apêl / 
hawliad hwn 

 

 
Rhaid i'r person sy'n gwneud yr apêl neu'r hawliad lofnodi'r hysbysiad tynnu yn ôl  

Rhaid i chi ddefnyddio llofnod electronig os nad yw wedi'i lofnodi 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. 

Llofnod:  

Enw (LLYTHRENNAU BRAS):  

Dyddiad:   

Adran 2 –  Rhybudd o dynnu'n ôl 
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At ddibenion monitro, byddai o gymorth pe baem yn cael gwybod pam yr ydych am dynnu’ch yn 
ôl.  Ticiwch y blwch priodol. 

 

Mae'r awdurdod lleol, corf cyfrifol neu’r sefydliad addysg bellach wedi 
cytuno â fy apêl/hawliad 

 

 

Rwyf wedi dod i gytundeb â'r awdurdod lleol, y corf cyfrifol, neu’r 
sefydliad addysg bellach 

 

 

Nid wyf wedi llwyddo i ddod o hyd i ysgol arall (apêl yn unig) 

 

 

 

Rwyf wedi newid fy meddwl 

 

 

 

Rheswm arall: 

(eglurwch beth yw hyn) 

 

 

Anfon y cais I dynnu’n ôl 

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 ffurflen atom i: 

educationtribunal@llyw.cymru 

Neu 

Uned Tribiwnlysoedd Cymru 

PO Box 100 

Llandrindod 

LD1 9BW 

 
Please call us on 0300 025 9800 if you need any assistance. 
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