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Cais am orchymyn 
mabwysiadu  
Adran 46 Deddf Mabwysiadu 
a Phlant 2002

Gwybodaeth bwysig – darllenwch, os gwelwch yn dda (mae’r adran hon yn 
berthnasol i bob ceisydd, oni bai bod y plentyn wedi’i leoli gyda chi gan asiantaeth 
fabwysiadu/awdurdod lleol)

Gallai hyn effeithio ar eich gallu i wneud cais am orchymyn mabwysiadu. 
• Rhaid ichi hysbysu awdurdod lleol yr ardal ble rydych yn byw ynddi o’ch bwriad i wneud cais am orchymyn
mabwysiadu o leiaf dri mis a dim mwy na 2 flynedd cyn cychwyn eich cais gyda’r llys. Mae’r llys angen
cadarnhad ysgrifenedig o’r rhybudd ymlaen llaw a roddwyd am y cais hwn i’r awdurdod lleol ogystal â’ch
cais (noder os gwelwch yn dda, mae’r Awdurdod Lleol yn atebydd yn awtomatig pan fydd y cais yn cael ei
wneud gan rywun heblaw’r Awdurdod Lleol)

• Mae yna amodau penodol ynghylch am faint o amser y mae’n rhaid bod plentyn wedi byw gyda chi cyn y
gallwch wneud y cais hwn

- Os lleolwyd y plentyn gyda chi gan asiantaeth fabwysiadu, neu os ydych yn rhiant i’r plentyn, rhaid bod
y plentyn wedi byw gyda chi (os ydych chi’n gwneud cais fel cwpl, gydag un neu’r ddau ohonoch) drwy’r
amser yn ystod y ddeng wythnos cyn i chi wneud eich cais i’r llys.

- Os ydych chi’n bartner i riant y plentyn, rhaid bod y plentyn wedi byw gyda chi drwy’r amser yn ystod y
chwe mis cyn i chi wneud eich cais.

- Os ydych chi’n rhieni maeth i’r awdurdod lleol, rhaid bod y plentyn wedi byw gyda chi drwy’r amser yn
ystod y flwyddyn cyn i chi wneud eich cais. Fodd bynnag, os yw’r plentyn wedi byw gyda chi am lai
na blwyddyn, efallai y byddwch dal yn gallu cael caniatâd y llys i wneud y cais hwn (defnyddiwch FP2
Rhybudd o Gais dan Ran 18 Rheolau Trefniadaeth Teulu 2020 i wneud cais am ganiatâd gan y llys).

- Fel arall, rhaid bod y plentyn wedi byw gyda chi drwy’r amser am ddim llai na thair blynedd (boed
hynny’n barhaus neu beidio) yn ystod y cyfnod o bum mlynedd cyn ichi wneud eich cais.   Fodd bynnag,
os yw’r plentyn wedi byw gyda chi am lai na thair blynedd, efallai y byddwch dal yn gallu cael caniatâd y
llys i wneud y cais hwn (defnyddiwch FP2 Rhybudd o Gais dan Ran 18 Rheolau Trefniadaeth Teulu 2020
i wneud cais am ganiatâd gan y llys).  .

Nodiadau i geiswyr
• Peidiwch â defnyddio’r ffurflen hon os nad yw’r plentyn rydych eisiau ei fabwysiadu yn preswylio fel arfer
ar Ynysoedd Prydain, nac os ydych yn bwriadu gwneud cais am orchymyn mabwysiadau dan y Cytundeb.
Yn hytrach, dylech ddefnyddio Ffurflen A60 (Cais am orchymyn mabwysiadu (ac eithrio gorchymyn
mabwysiadu dan y Cytundeb) pan fydd y plentyn wedi’i gludo i’r DU ar gyfer ei fabwysiadu) neu Ffurflen
A59 (Cais am orchymyn mabwysiadu dan y Cytundeb).

• Cyn llenwi’r ffurflen hon, darllenwch y nodiadau canllaw ar lenwi’r ffurflen.

• Llenwch bob Rhan, os gwelwch yn dda. Os ydych yn ansicr o’r ateb i unrhyw gwestiwn, neu os ydych yn
credu nad yw’n berthnasol i chi, nodwch hynny os gwelwch yn dda..

• Os nad oes digon o le ar y ffurflen ar gyfer eich ateb, gallwch barhau ar ddalen ar wahân. Rhowch enw’r
llawn y plentyn, rhif y Rhan a chyfeirnod y paragraff ar ben y ddalen barhau.

• Defnyddiwch inc du wrth lenwi’r ffurflen.
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Enw’r llys

Rhif cyfresol.

Dyddiad derbyn gan y llys

Dyddiad cychwyn
Ffi a godwyd/Cyfeirnod 
dileu ffi
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d) Fy rhif ffôn yw

Gweler 
Nodyn 3

d) Fy rhif ffôn yw

e) Fy nyddiad geni yw e) Fy nyddiad geni yw

f) Fy nghenedligrwydd yw f) Fy nghenedligrwydd yw

g) Fy ngalwedigaeth yw g) Fy ngalwedigaeth yw

h) Rwyf yn:
Gwryw Benyw 

h) Rwyf yn:
Gwryw Benyw 

i) Fy mherthynas i’r plentyn yw i) Fy mherthynas i’r plentyn yw Gweler 
Nodyn 4

c) Fy nghyfeiriad yw (gan gynnwys y cod 
post)

c) Fy nghyfeiriad yw (gan gynnwys y cod
post)

Rwyf i/Rydym ni sydd wedi llofnodi isod   

(a/ac )

yn dymuno mabwysiadu  

ac yn rhoi’r manylion canlynol i gefnogi fy nghais/ein cais 
Gweler 

Nodyn 1

Rhan 1 Amdanoch chi
Ceisydd cyntaf
a) Teitl

b) Fy enw yw

Enw(au) cyntaf yn llawn

Enw olaf

Gweler 
Nodyn 2

Ail geisydd

b) Fy enw yw

Enw(au) cyntaf yn llawn

Enw olaf

Mr Mrs Miss

Ms Arall

a) Teitl
Mr Mrs Miss

Ms Arall
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j) Fy nghyfreithiwr/Ein cyfreithiwr yn yr achos hwn yw

Domisil a phreswylfan arferol Gweler 
Nodyn 5

Rwyf i/Rydym ni/Y mae un ohonom sef

â domisil mewn rhan o Ynysoedd Prydain.

neu
Rwyf i/Mae’r ddau ohonom wedi bod yn preswylio’n arferol mewn rhan o 
Ynysoedd Prydain am gyfnod o flwyddyn o leiaf, gan ddiweddu ar ddyddiad y cais 
hwn.

k)  

Enw’r cyfreithiwr

Enw’r cwmni

Cyfeiriad 
(gan gynnwys cod 
post) 

Rhif ffôn. Rhif 
ffacs.

Rhif DX.

Cyfeiriad e-bost

Rhif cyfrif ffi
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Statws
Os ydych chi’n gwneud cais i fabwysiadu fel cwpl, ewch yn eich blaen i Rhan 2         
Ynghylch y plentyn, os gwelwch yn dda. Nid yw paragraffau (l) i (r) yn berthnasol i chi

Os ydych chi’n gwneud cais i fabwysiadu ar eich pen eich hun, ticiwch y blwch yn (l) i (r) 
isod sy’n berthnasol i chi. Os ydych yn ticio (l), (m), (q) neu (r) rhowch yr wybodaeth 
ychwanegol y gofynnir amdani, os gwelwch yn dda.

l) Fi yw partner
Tad y plentyn   Mam y 
neu’r rhiant arall plentyn 

Gweler 
Nodyn 6

Os ydych wedi ticio blwch (l), ewch yn eich blaen 
i Rhan 2 Ynghylch y plentyn, os gwelwch yn dda. 
Nid yw paragraffau (m) i (r) yn berthnasol i chi.

m) Rwyf yn bartner (nid priod na   
phartner sifil) i unigolyn nad yw’n   
rhiant i’r plentyn ac rwy’n gwneud   
 cais i fabwysiadu ar fy mhen fy hun   

oherwydd::

Gweler 
Nodyn 7

Os ydych wedi ticio blwch (m), ewch yn eich 
blaen i Rhan 2 Ynghylch y plentyn, os gwelwch 
yn dda. Nid yw paragraffau (n) i (r) yn berthnasol 
i chi.

(rhowch resymau isod, gan barhau ar ddalen ar wahân os bydd angen)

n) Nid wyf yn briod/Nid oes gennyf bartner sifil 
 neu
o) Rwyf wedi ysgaru/mae fy mhartneriaeth sifil wedi’i diddymu

neu
p) Rwyf yn wraig weddw/gŵr gweddw/partner sifil sy’n goroesi 

neu
q) Rwyf yn briod/Mae gennyf bartner sifil, a gallaf fodloni’r llys:      

na ellir dod o hyd i fy mhriod/mhartner sifil
neu
rwyf wedi gwahanu oddi wrth fy mhriod/mhartner sifil, rydym yn byw ar wahân 
ac mae’r gwahanu’n debygol o fod yn barhaol
neu
nid oes gan fy mhriod/mhartner sifil y gallu corfforol i wneud cais neu’r gallu (o 
fewn ystyr Deddf Galluedd Meddyliol 2005) i wneud hynny 
neu

r) Rwyf yn gwneud cais ar fy mhen fy hun am orchymyn mabwysiadu mewn 
perthynas â fy mhlentyn fy hun a gallaf fodloni’r llys fod

y rhiant naturiol arall wedi marw 
neu
ni ellir dod o hyd i’r rhiant naturiol arall 
neu
yn rhinwedd adran 28 Deddf Ffrwythloni Dynol ac Embryoleg 1990, (gan 
ddiystyru isadrannau (5A) i (5I) o’r adran honno) ac adrannau 34 i 47 Deddf 
Ffrwythloni Dynol ac Embryoleg 2008 (gan ddiystyru adrannau 39, 40 a 46 y 
Ddeddf honno), nid oes rhiant arall.
neu
gellir cyfiawnhau eithrio’r rhiant naturiol arall o’r cais hwn
(rhowch resymau isod, os gwelwch yn dda)

Gweler 
Nodyn 8

Gweler 
Nodyn 8

Gweler 
Nodyn 8

Gweler 
Nodyn 9

Gweler 
Nodyn 10
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Rhan 2 Ynghylch y plentyn  
a) Mae’r plentyn yn:

Bachgen  Merch

Hyd eithaf fy ngwybodaeth/ein gwyboda-
eth, ganwyd y plentyn ar neu oddeutu

yn (nodwch y wlad a’r man geni)

b) Ganwyd y plentyn ar

ac ef/hi yw’r unigolyn y mae’r copi 
ardystiedig atodedig o’r cofnod yn y 
Gofrestr Genedigaethau Byw/Cofrestr 
Plant a Fabwysiadwyd yn cyfeirio ato 

neu Gweler 
Nodyn  11

c) Cenedligrwydd y plentyn yw

d) Rwyf i/Rydym ni’n cadarnhau nad yw ac na fu’r plentyn erioed yn briod nac yn bartner 
sifil

Ydw/Ydym Nac ydw/Nac ydym 
Gweler 

Nodyn  12

e) Mae’r plentyn wedi bod yn byw gyda mi/gyda ni yn barhaus ers

f) Lleolwyd y plentyn gyda mi/ni i’w fabwysiadu gan asiantaeth fabwysiadu
Do (Os ydych wedi ticio’r blwch hwn, llenwch baragraffau (g) a (h) ac yna 

ewch yn eich blaen i baragraff (j). Nid yw paragraff (i) yn berthnasol i 
chi).

Naddo (Os ydych wedi ticio’r blwch hwn, ewch yn eich blaen i baragraff (i). 
Nid yw paragraffau (g) a (h) yn berthnasol i chi).

g) Lleolwyd y plentyn gyda mi/ni i’w fabwysiadu ar

Enw’r asiantaeth 
fabwysiadu
Cyfeiriad
(gan gynnwys cod post)

Enw eich unigolyn cyswllt 
yn yr asiantaeth
Rhif ffôn

h) Ni fu unrhyw asiantaeth fabwysiadu arall yn ymwneud â lleoli’r plentyn
 neu

Bu’r asiantaeth fabwysiadu ganlynol hefyd yn ymwneud â lleoli’r plentyn

Enw’r asiantaeth 
fabwysiadu
Cyfeiriad
(gan gynnwys cod post)

Enw eich unigolyn cyswllt 
yn yr asiantaeth
Rhif ffôn

gan

Gweler 
Nodyn  13
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i) Rwyf i wedi hysbysu fy awdurdod lleol yn ysgrifenedig o’m bwriad/Rydym ni wedi
hysbysu ein hawdurdod lleol yn ysgrifenedig o’n bwriad i wneud cais am orchymyn
mabwysiadu (rhowch fanylion)

Gweler 
Nodyn 14

Enw’r awdurdod lleol

Cyfeiriad
(gan gynnwys cod post)

Dyddiad hysbysu
Enw eich unigolyn cyswllt 
yn yr awdurdod lleol
Cyfeiriad e-bost yr 
awdurdod lleol
Rhif ffôn.

j)  Gwnaethpwyd y gorchymyn lleoli canlynol mewn perthynas â’r plentyn gan lys  
yng Nghymru a Lloegr:

Enw’r llys

Rhif yr achos

Math o orchymyn

Dyddiad y gorchymyn

Gweler 
Nodyn 15

 neu 
Gwnaethpwyd y gorchymyn rhyddhau canlynol mewn perthynas â’r plentyn gan lys 

yng Ngogledd Iwerddon:

Enw’r llys

Rhif yr achos

Math o orchymyn

Dyddiad y gorchymyn

 neu 
Gwnaethpwyd y gorchymyn lleoli canlynol mewn perthynas â’r plentyn gan lys yng 

Nghymru a Lloegr:

Enw’r llys

Rhif yr achos

Math o orchymyn

Dyddiad y gorchymyn

Dalier sylw: mae’r awdurdod lleol yn atebydd yn awtomatig pan fydd y cais yn cael ei 
wneud gan rywun heblaw’r Awdurdod Lleol 

Rhaid eich bod wedi hysbysu Awdurdod Lleol yr ardal ble rydych yn byw ynddi o’ch 
bwriad i wneud cais am orchymyn mabwysiadu o leiaf dri mis a dim mwy na 2 flynedd 
cyn cychwyn eich cais gyda’r llys. Mae’r llys angen cadarnhad ysgrifenedig o’r rhybudd 
ymlaen llaw a roddwyd am y cais hwn i’r Awdurdod Lleol. Mae’n bosib y gwrthodir eich 
cais os na ddarperir hwn.  
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 neu 
Gwnaethpwyd y gorchymyn sefydlogrwydd canlynol mewn perthynas â’r plentyn gan 

gynnwys darpariaeth i ganiatáu’r awdurdod i’r plentyn gael ei fabwysiadu gan lys yn 
Yr Alban:

Enw’r llys

Rhif yr achos

Math o orchymyn

Dyddiad y gorchymyn

Ni wnaed gorchymyn lleoli, gorchymyn rhyddhau neu orchymyn sefydlogrwydd 
mewn perthynas â’r plentyn

 neu

l) Ni wnaed unrhyw orchymyn/cytundeb cynhaliaeth na dyfarnu cynhaliaeth cynnal 
plant gan yr Asiantaeth Cynnal Plant mewn perthynas â’r plentyn 
neu

Gwnaed y gorchymyn/cytundeb/dyfarniad canlynol o gynhaliaeth cynnal plant

Unigolyn sy’n atebol i dalu 
cynhaliaeth
Cyfeiriad
(gan gynnwys cod post)

Llys a dyddiad y gorchymyn
Dyddiad y cytundeb 
cynhaliaeth/dyfarniad 
cynhaliaeth cynnal plant

Cynhaliaeth
Gweler 

Nodyn 16

k)  Nid oes gan unrhyw awdurdod lleol na mudiad gwirfoddol gyfrifoldeb rhiant dros y 
plentyn
neu

Mae gan yr awdurdod lleol/mudiad gwirfoddol canlynol gyfrifoldeb rhiant dros y plentyn:

Gofal

Enw’r awdurdod lleol neu 
fudiad gwirfoddol
Cyfeiriad
(gan gynnwys cod post)

Enw eich unigolyn cyswllt 
yn yr awdurdod/mudiad
Rhif ffôn.
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Ynghylch gorchmynion neu achosion eraill sy’n effeithio ar y plentyn
m)  Hyd y gwn i/Hyd y gwyddom ni, nid oes unrhyw achosion yn ymwneud â’r plentyn 

(ar wahân i unrhyw orchymyn lleoli, gorchymyn rhyddhau, gorchymyn sefydlogrwydd neu 
unrhyw orchymyn cynhaliaeth fel y nodwyd uchod) wedi’u cwblhau na’u cychwyn mewn 
unrhyw lys

 neu
 Mae’r achosion canlynol sy’n ymwneud â’r plentyn wedi’u cwblhau/cychwyn (yn 
ogystal ag unrhyw orchymyn lleoli, gorchymyn rhyddhau, gorchymyn sefydlogrwydd neu 
unrhyw orchymyn cynhaliaeth fel y nodwyd uchod)

Math o orchymyn a 
wnaed
(neu a wnaed cais 
amdano)

Dyddiad y 
gorchymyn 
(neu ddyddiad 
y gwrandawiad 
nesaf)

Enw’r llys Rhif yr achos
(neu’r rhif cyfresol)

Achosion yn ymwneud â phlentyn sy’n perthyn
n) Hyd y gwn i, nid oes unrhyw achosion yn ymwneud â brawd neu chwaer llawn, 

hanner brawd neu hanner chwaer neu lysfrawd neu lyschwaer i’r plentyn wedi’u cwbl-
hau na’u cychwyn mewn unrhyw lys

 neu
Mae’r achosion canlynol sy’n ymwneud â brawd neu chwaer llawn, hanner brawd neu 
hanner chwaer neu lysfrawd neu lyschwaer i’r plentyn wedi’u cwblhau/cychwyn (rhowch 
fanylion isod, ac, os oeddech chi’n barti i unrhyw achos a gwblhawyd, atodwch gopi o’r 
gorchymyn terfynol)

 neu
Ddim yn gwybod

Perthynas â’r 
plentyn (e.e. 
chwaer, hanner-
brawd)

Math o 
orchymyn a 
wnaed
(neu a wnaed 
cais amdano)

Dyddiad y 
gorchymyn 
(neu 
ddyddiad y 
gwrandawiad 
nesaf)

Enw’r llys Rhif yr achos
(neu’r rhif 
cyfresol)

Gweler 
Nodyn 17
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Rhan 3 Ynghylch rhieni neu warcheidwad y plentyn

a) Enw mam y plentyn

Enw(au) cyntaf yn llawn

Enw olaf

b) Ei chyfeiriad yw (os yw wedi
marw,ysgrifennwch ‘Wedi Marw’ yn y blwch
cyfeiriad)

c) Ei chenedligrwydd yw

Mam y plentyn
e) Beth yw eu perthynas i’r plentyn?

Enw tad y plentyn neu’r rhiant arall 

Enw(au) cyntaf yn llawn

Enw olaf

f) Y cyfeiriad yw (os yw wedi marw,
ysgrifennwch ‘Wedi Marw’ yn y blwch
cyfeiriad)

g) Cenedligrwydd

Tad y plentyn neu’r rhiant arall Gweler 
Nodyn 18

i) A oes gan y tad neu’r rhiant arall
gyfrifoldeb rhiant dros y plentyn?

Os Nac oes, a yw tad y plentyn neu’r 
rhiant arall yn bwriadu gwneud cais am 
orchymyn dan adran 4(1)c) neu adran 
4ZA(1)(c) Deddf Plant 1989 (gorchymyn 
cyfrifoldeb rhiant) neu orchymyn 
trefniadau plant mewn perthynas â’r 
plentyn?

Gweler 
Nodyn20

Oes Nac oes 

Ydy Nac ydy 

Gwarcheidwad y Plentyn
j) Enw gwarcheidwad y plentyn yw

Enw(au) cyntaf yn llawn

Cyfenw 

k) Ei gyfeiriad ef/ei chyfeiriad hi yw
Gweler 

Nodyn 21

      Tad   Rhiant arall 

Gweler 
Nodyn 19

d) Galwedigaeth

h) Galwedigaeth
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Caniatâd rhiant/gwarcheidwad i fabwysiadu  Gweler 
Nodyn 22

Gweler 
Nodyn 23

Dalier sylw:  Nid oes rhaid i chi gwblhau paragraff (l)

• os yw’r plentyn yr ydych yn gwneud cais i’w fabwysiadu yn destun gorchymyn lleoli
cyfredol, os yw’r asiantaeth fabwysiadu wedi lleoli’r plentyn gyda chi ac nad oes unrhyw
riant/gwarcheidwad i’r plentyn yn gwrthwynebu gwneud gorchymyn mabwysiadu;

neu 
• os yw’r plentyn yr ydych yn gwneud cais i’w fabwysiadu yn destun gorchymyn rhyddhau

cyfredol;

neu
• os yw’r plentyn yr ydych yn gwneud cais i’w fabwysiadu yn destun gorchymyn

sefydlogrwydd

Yn hytrach, ewch yn eich blaen i Rhan 4 Cyffredinol.  Dylech roi manylion y gorchymyn 
lleoli, y gorchymyn rhyddhau neu’r gorchymyn sefydlogrwydd yn Rhan 2 Ynghylch y 
plentyn, uchod. Fel arall, ticiwch y blwch sy’n berthnasol i’ch amgylchiadau a rhowch 
unrhyw wybodaeth arall y gofynnir amdani.

l)  Mae rhiant/rhieni/gwarcheidwad/gwarcheidwaid y plentyn wedi cytuno i orchymyn 
mabwysiadu gael ei wneud
neu

Rhoddodd rhiant/rhieni/gwarcheidwad/gwarcheidwaid y plentyn ganiatâd ymlaen 
llaw i orchymyn mabwysiadu gael ei wneud yn y dyfodol (ac nid yw/nid ydynt wedi 
tynnu’r caniatâd hwnnw’n ôl) ac nid yw/nid ydynt yn gwrthwynebu i orchymyn 
mabwysiadu gael ei wneud

neu
Lleolwyd y plentyn gyda mi/ni i’w fabwysiadu gan asiantaeth fabwysiadu gyda 
chaniatâd pob rhiant/gwarcheidwad (a rhoddwyd caniatâd y fam pan oedd y plentyn 
yn o leiaf 6 wythnos oed), ac nid yw unrhyw riant/warcheidwad yn gwrthwynebu i 
orchymyn mabwysiadu gael ei wneud

neu
Nid yw rhiant/rhieni/gwarcheidwad/gwarcheidwaid canlynol y plentyn wedi cytuno i 
orchymyn mabwysiadu gael ei wneud: (rhowch yr enw(au) isod) 

Ac yr wyf i/yr ydym ni yn gofyn i’r llys hepgor ei ganiatâd ef/ei chaniatâd hi/eu caniatâd hwy 
am y rhesymau canlynol: 

(ticiwch y rhesymau sy’n berthnasol) 
ni ellir dod o hyd iddo ef/hi/iddynt hwy

nid oes ganddo ef/hi/hwy y gallu (o fewn ystyr Deddf Galluedd Meddyliol 2005) i roi 
caniatâd  

mae lles y plentyn yn mynnu hynny.

Rhaid i chi atodi i’ch cais ddatganiad ffeithiau byr, (a dau gopi o’r datganiad), yn rhoi cryn-
odeb o hanes yr achos ac unrhyw ffeithiau eraill i fodloni’r llys fod y rhesymau dros eich cais 
yn berthnasol.

PWYSIG:  Bydd y llys yn anfon copi o’ch datganiad ffeithiau at bob rhiant neu 
warcheidwad y plentyn. Os ydych chi’n bwriadu gofyn i’r llys gadw pwy ydych chi’n 
gyfrinachol dylech sicrhau nad yw’r datganiad ffeithiau’n cynnwys unrhyw wybodaeth allai 
ddatgelu pwy ydych chi, ble rydych yn byw na ble mae’r plentyn yn mynd i’r ysgol neu’r 
feithrinfa.



Tudalen 11

Rhan 4 Cyffredinol
Enw’r plentyn ar y gorchymyn mabwysiadu Gweler 

Nodyn 24Os gwneir y gorchymyn mabwysiadu, rwyf i/
rydym ni eisiau i’r plentyn gael ei adnabod 
fel

Enw(au) cyntaf yn llawn Enw olaf

Mae adroddiadau ar wahân ar fy iechyd i/ein hiechyd 
ni ac iechyd y plentyn, a luniwyd gan ymarferydd 
meddygol cofrestredig ar (rhowch y dyddiad(au)),

ynghlwm â’r cais hwn.

Adroddiadau iechyd

Nid wyf i/nid ydym ni wedi derbyn na rhoi tâl na gwobr mewn perthynas â’r mabwysiadu 
arfaethedig (ac eithrio fel a ganlyn):  (rhowch fanylion isod)

Datganiadau

Credaf fod y ffeithiau a nodir yn y cais hwn 
yn wir.

Llofnod y ceisydd cyntaf

Printiwch eich enw llawn

Llofnod

Dyddiad

Credaf fod y ffeithiau a nodir yn y cais hwn 
yn wir.

Llofnod yr ail geisydd

Printiwch eich enw llawn

Llofnod

Dyddiad

Gweler 
Nodyn 25

Hyd y gwn i/y gwyddom ni, dim ond yr unigolyn/unigolion neu’r mudiad(au) a enwir yn Rhan 
2 y cais hwn sydd wedi bod yn gysylltiedig â’r trefniadau ar gyfer mabwysiadu’r plentyn.

Rhan 5  Datganiad gwirionedd
Gellir dwyn achos dirmyg llys yn erbyn unigolyn sy’n gwneud datganiad anwir neu sy’n 
achosi i ddatganiad anwir gael ei wneud mewn dogfen sy’n cael ei chadarnhau gan 
ddatganiad gwirionedd.
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Os byddwch yn mynychu’r llys ar gyfer gwrandawiad
Gweler 

Nodyn 26
Os bydd angen cyfieithydd arnoch rhaid i chi ddweud wrth y llys nawr, er mwyn 
gallu trefnu bod un ar gael.

Y ceisydd Yr atebydd Parti arall (rhowch fanylion)

a nodwch yr iaith a thafodiaith sydd eu hangen, os gwelwch yn dda:

A yw’r llys angen trefnu cyfieithydd neu gymorth o fath arall (e.e. iaith arwyddion) ar eich 
cyfer chi neu unrhyw un o’r partïon eraill?

Ydy                      Nac ydy

Os Ydy, pwy sydd angen y cyfieithydd

Os byddwch yn mynychu’r llys, a oes gennych chi neu unrhyw un o’r partïon cysylltiedig 
anabledd y bydd angen cymorth neu gyfleusterau arbennig ar ei gyfer?

Oes Nac oes

Os oes, nodwch beth yw’r anghenion hyn (noder, gall y cymorth/cyfleusterau sydd 
ar gael ymhob llys amrywio, ac efallai y bydd staff y llys yn cysylltu â chi i drafod eich 
cais).

Hoffech chi neu unrhyw barti arall siarad Cymraeg yn ystod gwrandawiad neu gael 
dogfennau ysgrifenedig yn Gymraeg?

Hoffwn Na hoffwn

Llafar Ysgrifenedig Y ddau
Llafar Ysgrifenedig Y ddau
Llafar Ysgrifenedig Y ddau
Llafar Ysgrifenedig Y ddau
Llafar Ysgrifenedig Y ddau
Llafar Ysgrifenedig Y ddau
Llafar Ysgrifenedig Y ddau

Os felly, nodwch enwau’r partïon/tystion/plant sydd eisiau siarad Cymraeg neu gael 
dogfennau ysgrifenedig yn Gymraeg?

Noder, mewn unrhyw achos llys yng Nghymru, mae gennych hawl i siarad Cymraeg 
mewn unrhyw wrandawiad llys.

A oes yna ddyddiadau pryd y gwyddoch na fydd modd i chi fynychu’r llys, neu unrhyw 
ddyddiadau penodol a fyddai’n arbennig o gyfleus ichi? Os felly, nodwch y dyddiadau 
isod
Dyddiadau pan nad ydych ar gael Dyddiadau fyddai orau gennych

(Noder, er bydd y llys yn ceisio gweithredu’n unol â’r hyn sydd orau gennych, efallai na fydd modd 
gwneud hynny bob tro)
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Y camau nesaf
Unwaith yr ydych wedi llenwi ac arwyddo’r ffurflen hon, dylech anfon neu fynd â’r ffurflen a
thri chopi ohoni i’r llys, ynghyd â’r ffi llys a’r dogfennau canlynol:

• copi ardystiedig o’r cofnod llawn yn y Gofrestr Genedigaethau Byw sy’n ymwneud â’r
plentyn, neu, lle bo’r plentyn wedi’i fabwysiadu, copi ardystiedig o’r cofnod yn y Gofrestr
Plant a Fabwysiadwyd;

• os ydych yn gofyn i’r llys hepgor caniatâd unrhyw riant neu warcheidwad i’r
mabwysiadu, datganiad byr o’r ffeithiau y dibynnir arnynt i gefnogi’r cais a dau gopi o’r
datganiad;

• copi o unrhyw orchymyn lleoli (Cymru a Lloegr), gorchymyn rhyddhau (Cymru a Lloegr
neu Gogledd Iwerddon) neu orchymyn sefydlogrwydd (Yr Alban) mewn perthynas â’r
plentyn;

• os oeddech chi’n barti yn yr achos, copi o unrhyw orchymyn terfynol arall sydd mewn
grym yn ymwneud â’r plentyn, ac, os yw’n bosibl, copi o unrhyw gytundeb cynhaliaeth
neu ddyfarniad cynhaliaeth mewn perthynas â’r plentyn;

• os oeddech chi’n barti yn yr achos, copi o unrhyw orchymyn terfynol yn ymwneud â
brawd neu chwaer llawn, hanner brawd neu chwaer neu llysfrawd neu lyschwaer i’r
plentyn sydd mewn grym;

• adroddiadau gan ymarferydd meddygol cofrestredig ar iechyd y plentyn a’r ceisydd
(ceiswyr) yng nghyswllt y materion a nodir yn y Cyfarwyddyd Ymarfer ‘Adroddiadau gan
ymarferydd meddygol cofrestredig (“adroddiadau iechyd”)’ a dau gopi o’r adroddiadau.
Dalier sylw: Nid oes rhaid i chi ddarparu adroddiadau iechyd:

• os lleolwyd y plentyn gyda chi i’w fabwysiadu gan asiantaeth fabwysiadu; neu

• os yw ef/hi yn blentyn i chi, neu’n blentyn i’r ceisydd arall; neu

• rydych yn gwneud cais ar eich pen eich hun fel partner (gan gynnwys priod neu
bartner sifil) mam neu dad neu riant arall y plentyn;

• lle bo rhiant i’r plentyn wedi marw, copi ardystiedig o’r cofnod yn y Gofrestr
Marwolaethau;

• os ydych chi’n cyflwyno tystiolaeth o briodas neu bartneriaeth sifil, copi ardystiedig o’r
cofnod yn y Gofrestr Priodasau neu’r Gofrestr Partneriaethau Sifil

• lle bo’ch priod neu bartner sifil wedi marw, copi ardystiedig o’r cofnod yn y Gofrestr
Marwolaethau;

• copi o unrhyw ddyfarniad absoliwt o ysgariad neu ddyfarniad yn dirymu’ch priodas;

• mewn perthynas â phartneriaeth sifil, copi o unrhyw orchymyn diddymu neu ddirymu;

• unrhyw dystiolaeth ddogfennol yn cefnogi’r rhesymau pam eich bod yn gwneud cais
i fabwysiadu’r plentyn heb eich priod neu bartner sifil, megis dyfarniad ymwahaniad
cyfreithiol;

• os yw eich enw, fel y’i nodwyd ar y ffurflen gais yn wahanol i’r enw a nodir ar unrhyw
dystiolaeth o briodas neu bartneriaeth sifil yr ydych yn ei hanfon gyda’ch cais, unrhyw
dystiolaeth ddogfennol i egluro’r gwahaniaeth.

Atodwch dau lungopi o bob un o’r dogfennau canlynol, os ydynt ar gael, ar gyfer bob 
ceisydd:

• Tudalen llun pasbort bob ceisydd

• unrhyw Fisa, os yn gymwys

• unrhyw dudalen sy’n dangos stamp dyddiad mynediad gan yr Adran Mewnfudo ar y
pasbort, os yn gymwys

• trwydded yrru cerdyn-llun bob ceisydd

Fel arfer, dylech wneud eich cais i’r Ganolfan Deulu Ddynodedig yn eich ardal. Gallwch 
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ddod o hyd i’r Ganolfan, a rhestr lawn o lysoedd a’r math o waith y maent yn ei wneud, ar-
lein yn www.gov.uk/chwilio-am-lys-neu-dribiwnlys

Efallai y bydd rhaid i chi dalu ffi gyda’ch cais. Dylech ddarllen taflen EX50 Ffioedd y Llys 
Sifil a’r Llys Teulu i weld beth yw’r ffi y bydd rhaid i chi ei thalu, os o gwbl. Mae’r daflen hon 
ar gael o’ch llys lleol neu ar ein gwefan yn www.gov.uk/government/collections/ffurflenni-
llysoedd-a-thribiwnlysoedd.cy

Os nad oes gennych gynilion neu os oes gennych ond ychydig o gynilon, os ydych yn cael 
budd-daliadau penodol neu os yw eich incwm yn isel efallai y gallwch gael help i dalu ffi’r 
llys (a elwir hefyd yn dileu ffi).  Am ragor o wybodaeth, neu i wneud cais am help i dalu 
ffioedd, ewch i www.gov.uk/help-i-dalu-ffioedd-llysoedd-a-thribiwnlysoedd. Os nad oes 
gennych fynediad i’r rhyngrwyd, gallwch gael ffurflen bapur (EX160 – Gwneud cais am 
help i dalu ffioedd) gan staff y llys mewn unrhyw swyddfa llys teulu. 
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