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Caniatâd i apelio i’r Uwch Dribiwnlys: Ffurflen gais

Mae'n bwysig eich bod yn darllen ein llyfryn canllaw Caniatâd i apelio i'r Uwch Dribiwnlys: 
Ffurflen gais (TAC22) cyn llenwi’r ffurflen hon. Rhaid gwneud cais fel ei fod yn cael ei 
dderbyn gan y Tribiwnlys ddim mwy na 28 diwrnod calendr o'r dyddiad pan anfonodd y 
Tribiwnlys ei benderfyniad. 

Ysgrifennwch yn glir gan ddefnyddio inc DU, os gwelwch yn dda. 

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 apêl neu’r hawliad: 

Enw’r plentyn neu’r person ifanc: 

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

Dyddiad y gwrandawiad: 

Dyddiad anfonwyd y penderfyniad atoch gan y 
Tribiwnlys 
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Rhaid i chi fod yn barti yn yr achos i apelio yn erbyn y penderfyniad. Rhowch X yn y 
blwch cywir isod i nodi eich rhan yn yr achos: 

Plentyn neu person ifanc  

Rhiant plentyn  

Cyfaill achos plentyn nad oes ganddynt alluedd  

Cynrychiolydd person ifanc neu riant blentyn nad oes ganddynt alluedd  

Swyddog awdurdod lleol  

Swyddog sefydliad addysg bellach  

Swyddog corff cyfrifol  

Rhowch eich manylion yma: 

Enw  

Proffesiwn (os yw’n perthnasol):  

Cyfeiriad e-bost:  

 

Rhif ffôn:  Symudol:  

 
  Cyfeiriad (a chod post): 

 

 

 
Os oes gennych gynrychiolydd, rhowch fanylion: 
 

Enw’r cynrychiolydd:  

Professiwn a sefydliad:  

Cyfeiriad e-bost  

 

Rhif ffôn:  Symudol:  

 
  
 
 
 

Adran 2 – Eich manylion 

Adran 3 – Cynrychiolydd 
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 Cyfeiriad (a chod post): 

 

 

Ydy'r cynrychiolydd yn gyfreithiol gymwys? Ydyn  Nac ydyn  

Ydyn nhw'n dymuno siarad yn Gymraeg neu yn Saesneg? Cymraeg  Saesneg  

Gallwn anfon papurau a dogfennau at un o'r bobl a enwir ar y ffurflen hon yn unig. Dewiswch 
un o’r opsiynau canlynol: 

I chi (a enwir yn adran 2)  

I'ch cynrychiolydd (a enwir yn adran 3)  

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 
 

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 

 

Os gallwn helpu trwy gyfieithu ein llythyrau atoch i iaith arall neu i iaith Braille, neu os oes 
gennych unrhyw anghenion arbennig eraill, fe wnawn ein gorau i gwrdd â’ch anghenion (yn 
rhad ac am ddim). Mae’n bosib y bydd hyn yn golygu y bydd yn cymryd mwy o amser i ni 
baratoi eich apêl. Dywedwch wrthym beth yw eich anghenion: 

 

Adran 4 – Gwyboaeth am y gais am ganiatâd 
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Esboniwch pam rydych chi'n meddwl bod penderfyniad y Tribiwnlys yn anghywir yn ôl 
y gyfraith. Efallai yr hoffech chi gyfeirio at y nodiadau canllaw cyn cwblhau'r adran hon. 

Os oes angen rhagor o le arnoch chi, defnyddiwch dudalen arall o bapur ond gwnewch yn siŵr 
eich bod yn ei rhoi yn sownd wrth eich cais gyda rhif yr apêl / hawliad wedi’i nodi’n glir arni. 

    Ticiwch y blwch os ydych wedi parhau ar dudalen ar wahân: 

Adran 5 –  Rhesymau dros wneud eich cais am ganiatâd 
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Pa ganlyniadau ydych chi’n gobeithio eu cael drwy wneud y cais hwn? 

 Ticiwch y blwch os ydych wedi parhau ar dudalen ar wahân: 

Section 6 – Result
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Llofnod: 

Enw 
(LLYTHRENNAU BRAS): 

Dyddiad: 

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

am apêl a'ch bod wedi ei lofnodi. 

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

tribiwnlysaddysg@llyw.cymru 

NEU 

Uned Tribiwnlysoedd Cymru 

Blwch SP 100 

Llandrindod 

LD1 9BW 

Os oes arnoch angen cymorth, ffoniwch 0300 025 9800. 

Adran 7 – Eich llofnod

Anfon eich cais atom
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