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Cyn gwneud cais am orchymyn ariannol rhaid i chi yn gyntaf fynychu Cyfarfod Asesu a Gwybodaeth am 
Gyfryngu (MIAM). Yn y cyfarfod bydd cyfryngwr teuluol awdurdodedig yn ystyried gyda chi (a’r parti arall os yw’n 
bresennol) a fyddai cyfryngu teuluol, neu fath arall ddatrys anghydfod heb fynd i’r llys, yn ddewis mwy addas na’r 
llys. Bydd y cyfryngwr hefyd yn gallu eich cyfeirio at wasanaethau eraill sy’n rhoi cymorth a chefnogaeth. 

Rhaid i chi fod wedi mynychu MIAM cyn gwneud y cais hwn, oni bai nad yw’r gofyn i fynychu cyfarfod o’r fath yn 
berthnasol oherwydd bod y gorchymyn ariannol yr ydych yn gwneud cais amdano: 

•	 yn	gais	am	orchymyn	cydsynio;	neu 
•	 eich	bod	wedi	eich	esemptio	o’r	gofyn	i	fynychu	MIAM.	(Gallwch	hawlio	rhai	esemptiadau	eich	hun;	rhaid	i	

eraill gael eu hardystio gan gyfryngwr teuluol awdurdodedig.)

Dan amgylchiadau arbennig, megis lle ceir trais domestig, efallai na fydd angen i chi fynychu MIAM. Fodd bynnag, 
gofynnir i chi roi tystiolaeth i’r barnwr (megis adroddiad gan yr heddlu i brofi bod trais domestig wedi digwydd) a 
dylech ddod â’r dystiolaeth honno i’r gwrandawiad cyntaf. 

Rhaid i bob ceisydd lenwi adran 1 a llofnodi adran 4 y ffurflen hon. Hefyd, rhaid i chi roi tic yn un o’r blychau 
isod a sicrhau eich bod chi, eich cynghorydd cyfreithiol neu gyfryngwr teuluol yn llenwi ac yn llofnodi adran 
berthnasol/adrannau perthnasol y ffurflen hon fel y dangosir. 

1. Gofyniad i fynychu Cyfarfod Asesu a Gwybodaeth am Gyfryngu (MIAM)

1a. A ydych yn hawlio 
esemptiad o’r gofyniad i 
fynychu MIAM?

Ydw Nac ydw Os Ydw, llenwch adran 2.

Os Nac ydw, atebwch gwestiwn 1b.

1b. A ydych wedi cael gwybod 
gan gyfryngwr teuluol 
fod esemptiad cyfryngwr 
yn berthnasol, ac nad oes 
angen i chi fynychu MIAM?

Do Naddo Os Do, rhaid i chi sicrhau bod y cyfryngwr 
teuluol yn llenwi ac yn llofnodi adran 3a.

Os Naddo, atebwch gwestiwn 1c.

1c. A ydych wedi mynychu 
MIAM?

Do Naddo Os Do, rhaid i chi sicrhau bod y cyfryngwr 
teuluol yn llenwi ac yn llofnodi adran 3b.

Os Naddo, ni allwch wneud y cais hwn.
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2. Mae’r ceisydd yn hawlio esemptiad(au) rhag mynychu Cyfarfod Asesu a Gwybodaeth am 
Gyfryngu (MIAM)

Nid yw’r ceisydd wedi mynychu 
MIAM oherwydd bod yr 
esemptiad(au) a ganlyn yn 
berthnasol: 

Trais domestig (rhaid i chi lenwi adran 2a)

Brys (rhaid i chi lenwi adran 2b)

Eisoes wedi mynychu MIAM neu esemptiad MIAM blaenorol (rhaid i chi 
lenwi adran 2c)

Arall (rhaid i chi lenwi adran 2d)

Yn awr dylech lenwi’r adran berthnasol 2a, b, c neu d drwy roi tic yn y 
blwch/blychau perthnasol

Rhagor o fanylion am yr 
esemptiad(au) MIAM a hawlir 
gan y ceisydd.

Os ydych wedi hawlio esemptiad uchod rhag mynychu MIAM, rhaid i chi 
hefyd roi tic yn y blwch/blychau perthnasol fel y dangosir isod i gadarnhau 
bod gennych y dystiolaeth angenrheidiol i gefnogi eich sail/seiliau am 
esemptiad a dylech ddod â’r dystiolaeth honno i’r gwrandawiad cyntaf. Pan 
ofynnir i chi ddarparu manylion ychwanegol rhaid i chi wneud hynny.

Mae’r ceisydd yn cadarnhau bod tystiolaeth o drais domestig, fel y manylir 
isod:

Adran 2a – Tystiolaeth o drais 
domestig

(I’w lenwi gan y sawl sy’n bwriadu gwneud cais i’r llys neu ei 
gynrychiolydd cyfreithiol)

tystiolaeth bod darpar barti wedi cael ei arestio am drosedd trais domestig 
perthnasol;	

tystiolaeth	o	rybuddiad	heddlu	perthnasol	am	drosedd	trais	domestig;	

tystiolaeth o achos troseddol perthnasol am drosedd trais domestig sydd heb 
ddod	i	ben;	

tystiolaeth	o	euogfarn	berthnasol	am	drosedd	trais	domestig;	

gorchymyn llys yn rhwymo darpar barti mewn perthynas â throsedd trais 
domestig;	

hysbysiad diogelu rhag trais domestig a roddwyd dan adran 24 Deddf 
Troseddau	a	Diogelwch	2010	yn	erbyn	darpar	barti;	

gwaharddeb	gwarchod	perthnasol;

ymgymeriad a roddwyd yng Nghymru a Lloegr dan adran 46 neu 63E Deddf 
Cyfraith Teulu 1996 (neu a roddwyd yn Yr Alban neu yng Ngogledd Iwerddon 
yn lle gwaharddeb gwarchod) gan ddarpar barti, ar yr amod na roddwyd 
traws-ymgymeriad	mewn	perthynas	â	thrais	domestig	gan	ddarpar	barti	arall;	

copi o ganfyddiad ffeithiol, a wnaethpwyd mewn achos yn y Deyrnas Unedig, 
bod	trais	domestig	wedi’i	gyflawni	gan	ddarpar	barti;	

adroddiad arbenigwr a gyflwynwyd fel tystiolaeth mewn achos yn y Deyrnas 
Unedig er mwyn i lys neu dribiwnlys allu cadarnhau bod unigolyn sydd, neu 
oedd mewn perthynas teuluol â darpar barti, wedi’i asesu fel bod, neu mewn 
risg	o	fod	wedi	dioddef	trais	domestig	gan	y	darpar	barti	hwnnw;
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Adran 2a – Tystiolaeth o drais 
domestig - parhad

llythyr neu adroddiad gan weithiwr iechyd proffesiynol priodol yn cadarnhau 
bod- 

(i) y gweithiwr proffesiynol hwnnw, neu weithiwr iechyd proffesiynol 
priodol	arall,	wedi	cynnal	archwiliad	meddygol	ar	ddarpar	barti;	ac	

(ii) ym marn broffesiynol resymol yr awdur neu’r gweithiwr iechyd proffesiynol 
priodol a wnaeth gynnal yr archwiliad meddygol, bod gan, neu fod y darpar 
barti	wedi	cael	anafiadau	neu	gyflwr	sy’n	gyson	â	dioddef	trais	domestig;	

llythyr neu adroddiad gan-

(i y gweithiwr iechyd proffesiynol priodol a wnaeth yr atgyfeiriad a 
ddisgrifir	isod;	

(ii) gweithiwr iechyd proffesiynol priodol sydd â mynediad at gofnodion 
meddygol	y	darpar	barti	y	cyfeiriwyd	ato	isod;	neu

(iii)	yr	unigolyn	y	gwnaethpwyd	yr	atgyfeiriad	a	ddisgrifir	isod	iddo;	

 yn cadarnhau bod darpar barti wedi cael ei gyfeirio gan weithiwr iechyd 
proffesiynol priodol at unigolyn sy’n darparu cefnogaeth neu gymorth 
arbenigol i ddioddefwyr, neu’r rhai hynny sydd mewn risg o ddioddef 
trais	domestig;	

llythyr gan unrhyw unigolyn sy’n aelod o gynhadledd asesu risg amlasiantaeth 
(neu fforwm diogelu lleol addas arall) yn cadarnhau bod darpar barti, neu 
unigolyn y mae’r darpar barti mewn perthynas deuluol ag o/â hi, mewn neu 
wedi	bod	mewn	risg	o	ddioddef	trais	domestig	gan	ddarpar	barti	arall;	

llythyr gan ymgynghorydd trais domestig annibynnol yn cadarnhau eu bod yn 
darparu	cefnogaeth	i	ddarpar	barti;	

llythyr gan ymgynghorydd trais rhywiol annibynnol yn cadarnhau eu bod 
yn darparu cefnogaeth i ddarpar barti mewn perthynas â thrais rhywiol gan 
ddarpar	barti	arall;	

llythyr gan swyddog a gyflogir gan awdurdod lleol neu gymdeithas tai (neu 
sefydliad cyfwerth yn Yr Alban neu yng Ngogledd Iwerddon) yn cefnogi 
tenantiaid sy’n cynnwys-

(i) datganiad sy’n nodi, yn eu barn broffesiynol resymol nhw, bod unigolyn 
y mae darpar barti mewn, neu wedi bod mewn perthynas deuluol ag 
o/â hi yn, neu mewn risg o ddioddef trais domestig gan y darpar barti 
hwnnw;	

(ii) disgrifiad o’r materion penodol y gellir dibynnu arnynt i gefnogi’r farn 
honno;	a

(iii) disgrifiad o’r gefnogaeth a roddwyd i’r dioddefwr trais domestig neu’r 
unigolyn sydd mewn risg o ddioddef trais domestig gan y darpar barti 
hwnnw;		

llythyr-

(i) gan sefydliad sy’n darparu gwasanaethau cefnogi trais domestig, neu 
elusen gofrestredig, a bod y llythyr yn cadarnhau bod y gwasanaeth 

(a)	wedi’i	leoli	yng	Nghymru	a	Lloegr;

(b)	wedi	bod	yn	gweithredu	am	gyfnod	di-dor	o	chwe	mis	neu	hirach;	a	

(c) rhoddwyd cefnogaeth i ddarpar barti mewn perthynas ag anghenion 
yr unigolyn hwnnw fel dioddefwr, neu unigolyn sydd mewn risg o drais 
domestig;	ac

(ii) sy’n cynnwys

(a) datganiad sy’n nodi, ym marn broffesiynol resymol awdur y llythyr, bod 
y	darpar	barti	yn,	neu	mewn	risg	o	ddioddef	trais	domestig;	
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Adran 2b – Brys

Adran 2c – Eisoes wedi mynychu 
MIAM neu esemptiad blaenorol 
rhag mynychu cyfarfod o’r fath

Mae’r ceisydd yn cadarnhau bod yn rhaid gwneud y cais ar frys 
oherwydd: 

bod perygl i fywyd, rhyddid neu ddiogelwch corfforol y darpar geisydd neu 
ei deulu/theulu neu ei gartref/chartref; neu 

y byddai unrhyw oedi a achosir yn sgil mynychu MIAM yn achosi—

risg sylweddol o gamweinyddu cyfiawnder; neu

galedi afresymol i’r darpar geisydd; neu

broblemau anadferadwy o ran ymdrin â’r anghydfod (gan gynnwys 
colli tystiolaeth arwyddocaol anadferadwy); neu

bod risg sylweddol, yn y cyfnod sy’n angenrheidiol i drefnu a mynychu 
MIAM, y bydd achos yn ymwneud â’r anghydfod yn cael ei ddwyn mewn 
gwladwriaeth arall lle gall fod hawl dilys i awdurdodaeth, fel y byddai llys yn 
y wladwriaeth arall honno yn ymgymryd â’r anghydfod cyn llys yng Nghymru 
a Lloegr.

Mae’r ceisydd yn cadarnhau bod un o’r canlynol yn berthnasol: 

yn y 4 mis cyn gwneud y cais, bu i’r person fynychu MIAM neu gymryd rhan 
mewn math arall ar ddatrys anghydfod heb fynd i’r llys yn ymwneud â’r un 
anghydfod, neu’r un anghydfod fwy na heb; neu 

adeg gwneud y cais, mae’r person yn cymryd rhan mewn math arall ar 
ddatrys anghydfod heb fynd i’r llys yn ymwneud â’r un anghydfod neu’r un 
anghydfod fwy na heb; neu

Adran 2a – Tystiolaeth o drais  
domestig - parhad

(b) disgrifiad o’r materion penodol y gellir dibynnu arnynt i gefnogi’r farn 
honno; 

(c) disgrifiad o’r gefnogaeth a roddwyd i’r darpar barti; a

(d) datganiad o’r rhesymau pam bod y darpar barti angen y gefnogaeth 
honno; 

llythyr neu adroddiad gan sefydliad sy’n darparu gwasanaethau cefnogi trais 
domestig yn y Deyrnas Unedig yn cadarnhau-

(i) bod cais am loches unigolyn sydd, neu oedd mewn perthynas teuluol â 
darpar barti wedi cael ei wrthod;  

(ii) y dyddiad y cafodd y cais am loches ei wrthod; a’u 

(iii) bod wedi gwneud cais am loches oherwydd honiadau o drais 
domestig gan y darpar barti a gyfeiriwyd atynt ym mharagraff (i);  

llythyr gan awdurdod cyhoeddus yn cadarnhau bod unigolyn sydd, neu oedd 
mewn perthynas teuluol â darpar barti, wedi’i asesu fel ei fod yn dioddef, neu 
mewn risg o ddioddef trais domestig gan y darpar barti hwnnw (neu gopi o’r 
asesiad hwnnw);    

llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol y Swyddfa Gartref yn cadarnhau 
bod darpar barti wedi cael caniatâd i aros yn y Deyrnas Unedig 
dan baragraff 289B Rheolau’r Ysgrifennydd Gwladol a wnaed 
dan adran 3(2) Deddf Mewnfudo 1971, y gellir eu gweld yn                                                                                                          
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-index; 

tystiolaeth sy’n dangos bod darpar barti wedi, neu mewn risg o ddioddef 
trais domestig gan ddarpar barti arall ar ffurf camdriniaeth sy’n ymwneud â 
materion ariannol.
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Adran 2d – Esemptiadau eraill

Yn awr llenwch Adran 4.

ceir tystiolaeth ar un o’r ffurfiau canlynol fod y darpar geisydd yn fethdalwr:

cais	gan	y	darpar	geisydd	am	orchymyn	methdalu;

deiseb	gan	un	o	gredydwyr	y	darpar	geisydd	am	orchymyn	methdalu;	
neu

orchymyn methdalu mewn perthynas â’r darpar geisydd 

nid oes gan y darpar geisydd fanylion cyswllt digonol ar gyfer unrhyw rai o’r 
darpar atebwyr i alluogi cyfryngwr teuluol i gysylltu ag unrhyw rai o’r darpar 
atebwyr er mwyn trefnu amser ar gyfer y MIAM.

byddai’r cais yn cael ei wneud heb rybudd (mae Paragraff 5.1 Cyfarwyddyd 
Ymarfer 18A yn amlinellu’r amgylchiadau pan ellir gwneud ceisiadau heb 
rybudd). 

(i) mae gan y darpar geisydd, neu mae gan bob un o’r darpar atebwyr, 
anabledd neu analluogrwydd arall a fyddai’n ei atal/eu hatal rhag mynychu 
MIAM oni	bai	y	gall	cyfryngwr	awdurdodedig	gynnig	cyfleusterau	addas;	(ii)	
mae’r darpar geisydd wedi cysylltu â phob cyfryngwr teuluol awdurdodedig 
sydd â swyddfa o fewn pymtheg milltir i’w gartref neu ei chartref (neu dri 
ohonynt os oes tri neu fwy), ac mae pob un ohonynt wedi datgan nad ydynt 
yn	gallu	darparu	cyfleusterau	o’r	fath;	a	(iii)	gellir	darparu	enwau,	cyfeiriadau	
post a rhifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost ar gyfer y cyfryngwyr teuluol 
awdurdodedig hynny, a’r dyddiadau cysylltu, i’r llys os gwneir cais amdanynt.

ni all y darpar geisydd neu bob un o’r darpar atebwyr fynychu MIAM oherwydd 
ei fod ef neu hi, neu eu bod hwy, yn ôl y digwydd (i) yn y carchar neu unrhyw 
sefydliad arall lle mae’n ofynnol iddo gael ei gadw/iddi gael ei chadw/iddynt 
gael	eu	cadw;	(ii)	yn	destun	amodau	mechnïaeth	sy’n	atal	cysylltiad	â’r	person	
arall;	neu	(iii)	yn	destun	trwydded	a	chanddi	ofyniad	cyswllt	gwaharddedig	
mewn perthynas â’r person arall.

nid yw’r darpar geisydd neu bob un o’r darpar atebwyr yn byw yng Nghymru 
a Lloegr fel arfer.

bod	plentyn	yn	un	o’r	darpar	bartïon	yn	rhinwedd	Rheol	12.3(1).

(i) mae’r darpar geisydd wedi cysylltu â’r holl gyfryngwyr teuluol 
awdurdodedig sydd â swyddfa o fewn pymtheg milltir i’w gartref/ei chartref 
(neu dri ohonynt os oes tri neu fwy), ac mae pob un ohonynt wedi datgan 
nad ydynt ar gael i gynnal MIAM o fewn pymtheg diwrnod busnes i’r 
dyddiad	cysylltu;	a	(ii)	gellir	darparu	enwau,	cyfeiriadau	post	a	rhifau	ffôn	neu	
gyfeiriadau e-bost y cyfryngwyr teuluol awdurdodedig hynny, a’r dyddiadau 
cysylltu, i’r llys os gwneir cais amdanynt. 

nad oes unrhyw gyfryngwr teuluol awdurdodedig â swyddfa o fewn 
pymtheg milltir i gartref y darpar geisydd.

Mae’r ceisydd yn cadarnhau bod un o’r seiliau canlynol eraill ar gyfer 
esemptiad yn berthnasol:

Section 2c – Eisoes wedi mynychu 
MIAM neu esemptiad blaenorol rhag 
mynychu cyfarfod o’r fath. - parhad

yn y 4 mis cyn gwneud y cais, bu i’r person gyflwyno cais teuluol perthnasol 
yn cadarnhau bod esemptiad rhag mynychu MIAM yn berthnasol a bod y 
cais	hwnnw’n	ymwneud	â’r	un	anghydfod	neu’r	un	anghydfod	fwy	na	heb;	
neu

y byddai’r cais yn cael ei wneud mewn achos presennol sy’n parhau a bod y 
darpar geisydd wedi mynychu MIAM cyn	cychwyn	ar	yr	achos	hwnnw;	neu

y byddai’r cais yn cael ei wneud mewn achos presennol sy’n parhau a bod 
esemptiad rhag mynychu MIAM yn berthnasol i’r cais ar gyfer yr achos 
hwnnw.
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Mae’r esemptiad(au) canlynol rhag mynychu MIAM yn berthnasol: 
Mae cyfryngwr teuluol awdurdodedig yn cadarnhau ei fod ef neu ei bod hi 
yn fodlon -

(a) nad yw cyfryngu yn addas fel dull o ddatrys yr anghydfod oherwydd 
nad	oes	yr	un	o’r	atebwyr	yn	fodlon	mynychu	MIAM;	neu

(b) nad yw cyfryngu yn ffordd addas o ddatrys yr anghydfod oherwydd 
bod yr holl atebwyr wedi methu mynychu apwyntiad ar gyfer 
cyfarfod	o’r	fath	heb	reswm	da;	neu

(c) nad yw cyfryngu yn addas fel dull o ddatrys yr anghydfod am reswm 
arall.

3. Mae’r cyfryngwr yn ardystio bod y darpar geisydd wedi’i esemptio rhag mynychu Cyfarfod 
Asesu a Gwybodaeth am Gyfryngu (MIAM) neu’n cadarnhau presenoldeb mewn cyfarfod o’r 
fath

(I’w lenwi a’i lofnodi gan y cyfryngwr teuluol awdurdodedig)  
(ticiwch y blychau sy’n berthnasol)

Mynychodd y darpar geisydd MIAM:
Dim ond y darpar geisydd a fynychodd MIAM. 
Bu	i’r	darpar	geisydd	a’r	parti	sy’n	atebydd/partïon	sy’n	atebwyr	fynychu’r	
cyfarfod gyda’i gilydd. 
Mae’r darpar geisydd a’r atebydd/atebwyr wedi mynychu MIAM ar wahân. 
Mae’r	parti	sy’n	ddarpar	atebydd/partïon	sy’n	ddarpar	atebwyr	wedi/yn	gwneud	
trefniadau i fynychu MIAM ar wahân. 

Nid yw’r cyfryngu neu fath arall ar ddatrys anghydfod yn parhau oherwydd: 
Mae’r ceisydd wedi mynychu MIAM ar ei ben ei hun ac

•	 nid	yw’r	ceisydd	eisiau	cychwyn	neu	barhau	â’r	cyfryngu;	neu	
•	 mae’r	cyfryngwr	wedi	barnu	bod	cyfryngu	yn	anaddas;	neu
•	 nid oedd yr atebydd eisiau mynychu cyfarfod o’r fath

Mae’r ceisydd a’r atebydd wedi mynychu MIAM (ar wahân neu gyda’i gilydd) ac
•	 nid	yw’r	ceisydd	eisiau	cychwyn	neu	barhau	â’r	cyfryngu;	neu
•	 nid	yw’r	atebydd	eisiau	cychwyn	neu	barhau	â’r	cyfryngu;	neu
•	 mae’r cyfryngwr wedi barnu bod cyfryngu yn anaddas 

Mae cyfryngu wedi cychwyn ond mae wedi:
•	 methu;	neu
•	 wedi dod i ben â rhai neu’r oll o’r materion heb eu datrys

Rhif cofrestru FMC

Enw Gwasanaeth 
Cyfryngu Teuluol

Enw unig fasnachwr

Cyfeiriad

Dyddiad

Llofnod

Cyfryngwr Teuluol Awdurdodedig 
(cyfryngwr teuluol sydd wedi’i awdurdodi i gynnal cyfarfodydd 
asesu gwybodaeth am gyfryngu)

D D / M M / B B B B

3a.

3b.
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4. Llofnod

Mae’r ceisydd wedi fy awdurdodi i lofnodi’r datganiad hwn. 

Enw llawn mewn print bras

Enw cwmni cyfreithwyr y ceisydd

Cyfeiriad y cwmni cyfreithwyr

Llofnod Dyddiad

*dilëwch fel y bo’n briodol
*(Ceisydd) (Cyfaill cyfreitha)  
(Cyfreithiwr y ceisydd)

Safle neu swydd (os ydych yn 
llofnodi ar ran cwmni)

D D / M M / B B B B


	Llys Teulu yn eistedd yn: 
	Rhif yr achos: 
	Enwr Ceisydd: 
	Enwr Atebydd: 
	Ffi a godwydCyfeirnod Dileu Ffi: 
	Atebydd Cyfreithiwr yr atebydd: 
	DATE1123: 
	DATE1123456: 
	BLWYDDYN132: 
	Trais domestig rhaid i chi lenwi adran 2a: Off
	Brys rhaid i chi lenwi adran 2b: Off
	Eisoes wedi mynychu MIAM neu esemptiad MIAM blaenorol rhaid i chi: Off
	Arall rhaid i chi lenwi adran 2d: Off
	tystiolaeth bod darpar barti wedi cael ei arestio am drosedd trais domestig: Off
	tystiolaeth o rybuddiad heddlu perthnasol am drosedd trais domestig: Off
	tystiolaeth o achos troseddol perthnasol am drosedd trais domestig sydd heb: Off
	tystiolaeth o euogfarn berthnasol am drosedd trais domestig: Off
	gorchymyn llys yn rhwymo darpar barti mewn perthynas â throsedd trais: Off
	hysbysiad diogelu rhag trais domestig a roddwyd dan adran 24 Deddf: Off
	gwaharddeb gwarchod perthnasol: Off
	ymgymeriad a roddwyd yng Nghymru a Lloegr dan adran 46 neu 63E Deddf: Off
	copi o ganfyddiad ffeithiol a wnaethpwyd mewn achos yn y Deyrnas Unedig: Off
	adroddiad arbenigwr a gyflwynwyd fel tystiolaeth mewn achos yn y Deyrnas: Off
	llythyr neu adroddiad gan weithiwr iechyd proffesiynol priodol yn cadarnhau: Off
	llythyr neu adroddiad gan: Off
	llythyr gan unrhyw unigolyn syn aelod o gynhadledd asesu risg amlasiantaeth: Off
	llythyr gan ymgynghorydd trais domestig annibynnol yn cadarnhau eu bod yn: Off
	llythyr gan ymgynghorydd trais rhywiol annibynnol yn cadarnhau eu bod: Off
	llythyr gan swyddog a gyflogir gan awdurdod lleol neu gymdeithas tai neu: Off
	llythyr neu adroddiad gan sefydliad syn darparu gwasanaethau cefnogi trais: Off
	llythyr gan awdurdod cyhoeddus yn cadarnhau bod unigolyn sydd neu oedd: Off
	llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol y Swyddfa Gartref yn cadarnhau: Off
	tystiolaeth syn dangos bod darpar barti wedi neu mewn risg o ddioddef: Off
	bod perygl i fywyd rhyddid neu ddiogelwch corfforol y darpar geisydd neu: Off
	y byddai unrhyw oedi a achosir yn sgil mynychu MIAM yn achosi: Off
	galedi afresymol ir darpar geisydd neu: Off
	HGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG: Off
	colli tystiolaeth arwyddocaol anadferadwy neu: Off
	MIAM y bydd achos yn ymwneud âr anghydfod yn cael ei ddwyn mewn: Off
	Mae cyfryngwr teuluol awdurdodedig yn cadarnhau ei fod ef neu ei bod hi: Off
	99999999999999999999999999999999: Off
	888888888888888888888888888: Off
	777777777777777777777777777: Off
	Dim ond y darpar geisydd a fynychodd MIAM: Off
	Bu ir darpar geisydd ar parti syn atebyddpartïon syn atebwyr fynychur: Off
	Maer darpar geisydd ar atebyddatebwyr wedi mynychu MIAM ar wahân: Off
	Maer parti syn ddarpar atebyddpartïon syn ddarpar atebwyr wediyn gwneud: Off
	Maer ceisydd wedi mynychu MIAM ar ei ben ei hun ac: Off
	Maer ceisydd ar atebydd wedi mynychu MIAM ar wahân neu gydai gilydd ac: Off
	Mae cyfryngu wedi cychwyn ond mae wedi: Off
	Cyfryngwr Teuluol Awdurdodedig: 
	333333333333: 
	44444444444444444444: 
	55555555555555555555: 
	77888888888: 
	DATE1123767665: 
	DATE11234566534534: 
	BLWYDDYN132778987978: 
	Enw llawn mewn print bras: 
	Enw cwmni cyfreithwyr y ceisydd: 
	Cyfeiriad y cwmni cyfreithwyr: 
	Llofnod: 
	22222222222222: 
	122222222222222222222: 
	BLWYDDYN13277898797854444444444444444: 
	Safle neu swydd os ydych yn55555555555: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group: Off
	56565656: 
	45345534: 
	879876875: 
	Ailosod / Reset: 


