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C110A I’w lenwi gan y Llys

Y llys teulu yn eistedd yn

Rhif yr achos Dyddiad cyhoeddi

Enw’r plentyn/enwau’r plant:

Ffi a godwyd

Cais am orchymyn gofal neu  
orchymyn goruchwylio a  
gorchmynion eraill dan Ran 4 Deddf 
Plant 1989, neu Orchymyn Amddiffyn 
Brys dan adran 44 Deddf Plant 1989

Enw’r ceisydd

Enw llawn yr atebydd/atebwyr

Natur y cais

Gofal a goruchwyliaeth neu arall dan Ran 4

Gorchymyn gofal 

Gorchymyn goruchwylio 

Gorchymyn gofal interim 

Gorchymyn goruchwylio interim

Arall (rhowch fanylion)

A yw’r Awdurdod Lleol yn ystyried mabwysiadu?

Ydyn Nac ydyn

Os ydyn nhw, llenwch Adran 7b

Gorchymyn Amddiffyn Brys

Gwybodaeth am leoliad y plentyn/plant (Adran 
48(1) Deddf Plant 1989).

Awdurdodiad i fynd i mewn i eiddo 
(Adran 48(3) Deddf Plant 1989).

Awdurdodiad i chwilio am blentyn arall yn yr 
eiddo (Adran 48(4) Deddf Plant 1989).

Arall (rhowch fanylion)

Oes angen gwrandawiad brys? Oes Nac oes Os Oes, llenwch Adran 1

Oes angen gwrandawiad heb hysbysiad? Oes Nac oes Os Oes, llenwch Adran 2

A oes achosion blaenorol neu achosion sy’n parhau ynghylch y 
plentyn/plant? Oes Nac oes Os Oes, llenwch Adran 3

A oes ffactorau sy’n effeithio ar y gallu i ymgyfreitha? Oes Nac oes Os Oes, llenwch Adran 4

A oes elfen ryngwladol yn rhan o’r achos hwn? Oes Nac oes Os Oes, llenwch Adran 5

Angen rhagor o wybodaeth

Pa orchymyn/orchmynion ydych chi’n gwneud cais ar eu cyfer? (ticiwch bob un sy’n berthnasol)
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Plentyn 1 – Enw llawn y plentyn Dyddiad geni
Gorchymyn (gorchmynion) y gwneir 
cais amdano (amdanynt) (gan gynnwys 
gorchmynion interim)

D D / M M / B B B B

Ydi’r plentyn mewn llety? Ydi Nac ydi

Os ydi, ers pa ddyddiad? D D / M M / Y Y Y Y

Enw’r fam Enw’r tad Cyfrifoldeb rhiant

Oes Nac oes

Crynodeb o fanylion y 
plentyn

Plentyn 2 – Enw llawn y plentyn Dyddiad geni
Gorchymyn (gorchmynion) y gwneir 
cais amdano (amdanynt) (gan gynnwys 
gorchmynion interim)

D D / M M / B B B B

Ydi’r plentyn mewn llety? Ydi Nac ydi

Os ydi, ers pa ddyddiad? D D / M M / B B B B

Enw’r fam Enw’r tad Cyfrifoldeb rhiant

Oes Nac oes

Plentyn 3– Enw llawn y plentyn Dyddiad geni
Gorchymyn (gorchmynion) y gwneir 
cais amdano (amdanynt) (gan gynnwys 
gorchmynion interim)

D D / M M / B B B B

Ydi’r plentyn mewn llety? Ydi Nac ydi

Os ydi, ers pa ddyddiad? D D / M M / B B B B

Enw’r fam Enw’r tad Cyfrifoldeb rhiant

Oes Nac oes

Plentyn 4 – Enw llawn y plentyn Dyddiad geni
Gorchymyn (gorchmynion) y gwneir 
cais amdano (amdanynt) (gan gynnwys 
gorchmynion interim)

D D / M M / B B B B

Ydi’r plentyn mewn llety? Ydi Nac ydi

Os ydi, ers pa ddyddiad? D D / M M / B B B B

Enw’r fam Enw’r tad Cyfrifoldeb rhiant

Oes Nac oes
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1. Oes angen ystyried y cais ar frys?

Llenwch yr adran hon os ydych chi wedi rhoi tic yn y blwch perthnasol ar 
flaen y ffurflen

Amserlen arfaethedig Dylid ystyried y cais o fewn   awr/diwrnod

Os ceisir ystyriaeth o fewn 48 awr, mae’n rhaid i chi lenwi’r adran isod

Pa ymdrechion a wnaed i roi gwybod 
i bob atebydd am y cais?

Ydi’r gwrandawiad brys ar gyfer: 
(Ticiwch fel bo’n ofynnol)

ICO sy’n cael ei wrthwynebu

EPO

Gwrandawiad Rheoli Achos rhagarweiniol brys

Nodwch y gorchymyn/gorchmynion
/cyfarwyddiadau a geisir

Nodwch y rhesymau dros y brys

Rhan A - Pob cais
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B – Y sail yw

Unrhyw geisydd lle mae achos rhesymol dros gredu bod y plentyn hwn/y plant hyn yn 
debygol o ddioddef niwed sylweddol

neu os na symudir y plentyn/plant i lety a ddarperir gan neu ar ran yr 
ceisydd hwn

neu nid yw’r plentyn/plant yn aros mewn man lle mae’r plentyn/plant yn 
cael llety ar hyn o bryd

Ceiswyr awdurdod lleol bod ymholiadau yn cael eu gwneud ynglŷn â lles y plentyn/plant dan 
Adran 47(1)(b) Deddf Plant 1989 a bod yr ymholiadau hynny’n cael eu 
rhwystro gan wrthod mynediad at y plentyn/plant yn afresymol i rywun 
a awdurdodwyd i geisio mynediad a bod achos rhesymol dros gredu bod 
angen mynediad at y plentyn/plant ar frys.

Ceiswyr unigolyn awdurdodedig bod achos rhesymol dros amau bod y plentyn/ plant yn dioddef, neu 
yn debygol o ddioddef, niwed sylweddol a bod ymholiadau yn cael eu 
gwneud mewn perthynas â lles y plentyn/plant a bod yr ymholiadau hynny 
yn cael eu rhwystro gan fynediad at y plentyn/plant yn cael ei wrthod yn 
afresymol i rywun a awdurdodwyd i geisio mynediad a bod achos rhesymol 
dros gredu bod angen mynediad at y plentyn/plant ar frys.

C – Y Gorchymyn/ Gorchmynion 
ychwanegol a geisiwyd

Gwybodaeth am leoliad y plentyn/plant (Adran 48(1) Deddf Plant 1989).

Awdurdodiad ar gyfer mynd i eiddo (Adran 48(3) Deddf Plant 1989). .

Awdurdodiad i chwilio am blentyn arall yn yr eiddo
(Adran 48(4) Deddf Plant 1989).

D – Y cyfarwyddyd / 
cyfarwyddiadau a geisir

Cysylltiad ag unrhyw un a enwir (Adran 44(6)(a) Deddf Plant 1989.

archwiliad meddygol neu seiciatrig neu asesiad arall o’r plentyn/plant 
(Adran 44(6) (b) Deddf Plant 1989).

Yng nghwmni ymarferwr meddygol cofrestredig, nyrs gofrestredig neu 
fydwraig gofrestredig (Adran 45(12) Deddf Plant 1989).

Gofyniad cau allan (Adran 44A(1) Deddf Plant 1989).

Os yw’r cais am Orchymyn Amddiffyn Brys yn unig, llenwch adrannau B, 
C a D fel bo’n briodol
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Llenwch yr adran hon os ydych chi wedi rhoi tic yn y blwch perthnasol ar 
flaen y ffurflen

Nodwch y gorchymyn/
cyfarwyddiadau a geisir

Nodwch y rhesymau pam 
y dylid ystyried y cais heb 
hysbysiad. (Mae’r wybodaeth 
hon yn angenrheidiol - ni fydd 
gwrandawiad heb hysbysiad yn 
cael ei gyfeirio heb reswm) 

Ydych chi angen gwrandawiad 
heb hysbysiad gan nad yw’n 
bosibl rhoi hysbysiad, gan 
gynnwys hysbysiad talfyredig 
neu hysbysiad anffurfiol?

Ydw Nac ydw

Os ydych chi, nodwch y rhesymau isod

Ydych chi angen gwrandawiad 
heb hysbysiad gan y bydd 
hysbysiad i atebydd yn rhwystro’r 
gorchymyn y gwneir cais 
amdano?

Ydw Nac ydw

Os ydych chi, nodwch y rhesymau isod

Arall (rhowch fanylion)

2. Ydi’r cais ar gyfer gwrandawiad heb hysbysiad?
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Llenwch yr adran hon os ydych chi wedi rhoi tic yn y blwch perthnasol ar 
flaen y ffurflen hon.

Rhowch fanylion (yn cynnwys 
enw’r plentyn/plant, rhif achos, 
dyddiad/dyddiadau’r cais, 
dyddiadau y daeth yr achos i 
ben, y gorchymyn a wnaed)

Rhowch hefyd enw 
gwarcheidwad unrhyw rai o’r 
plant sydd wedi bod yn rhan 

o unrhyw achos blaenorol neu 
barhaus yn ymwneud â phlentyn 

un neu ddau o’r ymatebwyr

A oes angen i warcheidwad
y plant barhau? Oes Nac oes

Os nac oes, pam felly?

3. Achosion blaenorol neu barhaus
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4. Ffactorau sy’n effeithio ar y gallu i gymryd rhan mewn achos

Llenwch yr adran hon os ydych chi wedi rhoi tic yn y blwch perthnasol ar 
flaen y ffurflen hon.

Rhowch fanylion am unrhyw 
ffactor sy’n effeithio ar gapasiti 
ymgyfreitha

Rhowch fanylion am unrhyw 
atgyfeiriad at neu asesiad gan y 
tîm Anabledd Dysgu Oedolion, a/
neu unrhyw wasanaeth iechyd 
oedolion, os yw’n hysbys, ynghyd 
â’r canlyniad

Ydych chi’n ymwybodol o unrhyw 
ffactor arall a allai effeithio ar allu’r 
unigolyn dan sylw i gymryd rhan yn 
yr achos?
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5. Achosion ag elfen ryngwladol

Llenwch yr adran hon os ydych chi wedi rhoi tic yn y blwch perthnasol ar 
flaen y ffurflen hon.

Oes gennych chi unrhyw reswm 
dros gredu y gall unrhyw 
blentyn, rhiant neu oedolyn a 
allai fod yn arwyddocaol ym 
mywyd y plentyn breswylio 
mewn gwladwriaeth arall fel 
arfer?

Oes Nac oes

Os oes, rhowch fanylion

 
Oes gennych chi unrhyw reswm 
dros gredu y gall fod problem o 
ran awdurdodaeth yn
yr achos hwn (er enghraifft, dan
delerau diwygiedig Brwsel 2)?

Oes Nac oes

os oes, rhowch fanylion

A wnaed cais neu a ddylid 
cyflwyno cais i’r Awdurdod 
Canolog neu awdurdod
cymwys arall mewn 
gwladwriaeth dramor neu 
awdurdod consylaidd yng 
Nghymru a Lloegr?

Do/Dylid Naddo/Na ddylid

Os do/dylid, rhowch fanylion
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Nodwch gan ddefnyddio dim mwy 
na’r ddwy dudalen a ganlyn y meini 
prawf trothwy y dibynnir arnyn nhw

6.  Sail y cais

Y sail ar gyfer y cais yw fod y 
plentyn/plant yn dioddef neu’n 
debygol o ddioddef, niwed 
sylweddol, a bod y niwed neu’r 
tebygolrwydd o niwed yn 
ganlyniad i’r ffaith:

nad yw’r plentyn yn cael gofal a fyddai’n cael ei ddisgwyl yn rhesymol gan 
riant

y tu hwnt i reolaeth rhieni
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Parhad o ochr arall y dudalen – 
Pennu’r meini prawf trothwy a 
ddefnyddir
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7.Cynlluniau ar gyfer y plentyn/plant

7a. Rhowch grynodeb byr o’r 
cynlluniau ar gyfer y plentyn/
plant.

Rhaid i’r crynodeb gynnwys unrhyw 
drefniant cyswllt sydd yn ei le neu 
sy’n cael ei gynnig.

Beth yw cynnig yr awdurdod lleol, 
gan gynnwys gwasanaethau lleoli 
a chefnogaeth, ac a oes gofynion y 
mae’r awdurdod lleol yn dymuno i’r 
llys eu pennu dan Ran 1 o Atodlen 3 
Deddf Plant 1989?

Nid yw cyfeirio at y Cynllun Gofal na’i ailadrodd yn ddigon.

7b. Ar ôl ystyried adran 22
Deddf Mabwysiadu a Phlant 
2002, ydi’r awdurdod lleol yn 
ystyried mabwysiadu?

Ydi Nac ydi

A yw’r cais am orchymyn/
gorchmynion lleol yn dod gyda’r 
cais hwn?

Ydi Nac ydi

Os nac ydi, pam felly, a phryd 
fydd yn cael ei gyflwyno?

Ydych chi wedi rhoi gwybod i’r 
Awdurdod Canolog perthnasol 
neu’r awdurdod cymwys yn 
y wladwriaeth dramor mewn 
achosion sy’n gymwys dan adran 
5 y ffurflen hon?

Do Naddo
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8. Yr amserlen ar gyfer y plentyn(plant) 
Bydd yr amserlen ar gyfer y plentyn yn cael ei phennu gan y llys i ystyried 
dyddiadau’r camau arwyddocaol ym mywyd y plentyn sy’n debygol o 
ddigwydd yn ystod yr achos. Mae’r camau hynny nid yn unig yn cynnwys y 
camau cyfreithiol, ond hefyd camau cymdeithasol, gofal, iechyd, addysg a 
chamau datblygiadol, ac unrhyw amserlen ar gyfer achos ag elfen ryngwladol.

Rhowch unrhyw ddyddiad/ 
digwyddiad perthnasol ynghylch y 
plentyn/plant

• efallai y bydd angen rhoi 
dyddiadau gwahanol ar gyfer pob 
plentyn.

Ydych chi’n ymwybodol o unrhyw 
ddigwyddiad arwyddocaol yn yr 
amserlen y dylid dod â’r achos i 
ben cyn hynny?

Ydw Nac ydw

Os Ydw, nodwch y dyddiad

D D / M M / B B B B

a rhowch eich rhesymau

Erbyn pa ddyddiad y dylai’r 
plentyn/plant fod mewn lleoliad 
yn barhaol?

Enw’r plentyn

D D / M M / B B B B

Enw’r plentyn
D D / M M / B B B B

Enw’r plentyn

D D / M M / B B B B

Enw’r plentyn

D D / M M / B B B B

Rhowch eich rhesymau
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9. Mynd i’r llys

Os bydd angen cyfieithydd, rhaid i chi ddweud wrth y llys yn awr er mwyn 
trefnu bod un ar gael.

Os ydych chi, ar gyfer pa iaith a thafodiaith:

Ydych chi’n gwybod a fydd angen 
cyfieithydd ar y pryd?

Ydw Nac ydw

Os aiff y mater gerbron y llys, a 
oes gennych chi neu unrhyw un 
o’r partïon cysylltiedig anabledd 
y byddai angen cymorth neu 
gyfleusterau arbennig ar ei gyfer?

Oes Nac oes

Os oes, nodwch beth yw’r anghenion hynny:

Nodwch a oes angen i’r llys wneud 
unrhyw drefniadau arbennig ar 
gyfer y partïon sy’n mynd i’r llys (e.e. 
darparu ystafell aros ar wahân neu 
ofynion diogelwch eraill).

Efallai y bydd staff y llys yn cysylltu â chi ynghylch y gofynion

Ydw Nac ydw

Os ydych chi, rhowch fanylion

Ydych chi’n gwybod a fydd angen 
cyfryngwr?
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10. Cynnig dyraniad

Parhad barnwrol 
Rhowch y manylion a ganlyn am
achosion eraill:

Rhif yr achos

Enw’r Barnwr

Dyddiad y gorchymyn perthnasol 
diwethaf

A yw’r achos wedi gorffen ynteu 
heb ei ddatrys? Wedi gorffen Heb ei ddatrys

Cynnig dyraniad yr ymgeisydd

Ynadon lleyg

Lefel Barnwr Rhanbarth

Lefel Barnwr Cylchdaith

DFJ/Adran 9 yn eistedd fel Barnwr yn yr Uchel Lys

Lefel Barnwr Uchel Lys

Nodwch baragraffau perthnasol 
yr atodlen ar gyfer Arweiniad 
y Llywydd ar ddosbarthiad y 

busnes

Rhan 2 (I’w lenwi gan y Llys)

Penderfyniad dyrannu yn unol â 
Rheolau Dyrannu ac Arweiniad 

y Llywydd ar ddosbarthiad y 
busnes

Ynadon lleyg

Lefel Barnwr Rhanbarth

Lefel Barnwr Cylchdaith

Lefel Barnwr Uchel Lys

Rhestrwyd ar gyfer 
Gwrandawiad  

Rheoli Achos
Amser Dyddiad D D / M M / B B B B

Rhan 1 (I’w lenwi gan yr Awdurdod 
Lleol sy’n ymgeisio wrth ei gyflwyno)
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Lleoliad y llys

neu

Enw’r Barnwr

Barnwr 
Rhanbarth

Cynghorwyr 
Cyfreithiol

Dyddiad D D / M M / B B B B

Dyrannwyd gan

11. Llofnod

Printiwch eich enw yn llawn

Eich rôl/swydd

Mae’r ffeithiau yn y cais hwn yn wir hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred, a’m 
barn fy hun a nodir.

Llofnod

Ceisydd

Dyddiad   D D / M M / B B B B
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Enw’r cyfreithiwr

Cyfeiriad

Rhif ffôn cyswllt 

Rhif ffôn symudol 

Rhif ffacs

E-bost 

Rhif DX 

Cyfeirnod y Cyfreithiwr

Rhif cyfrif y ffi

Y Ceisydd

Enw’r ceisydd (awdurdod lleol 
neu unigolyn awdurdodedig)  

Enw’r cyswllt 

Teitl swydd

Cyfeiriad

Rhif ffôn cyswllt 

Rhif ffôn symudol 

Rhif ffacs

E-bost

Rhif DX

Manylion y cyfreithiwr

Cod post

Cod post

Manylion y partïon – llenwch yr adran hon yn llawn
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Yr atebwyr

Os oes mwy na dau atebydd, defnyddiwch ddalen ar wahân i barhau.

Enw llawn yr Atebydd

Dyddiad geni   D D / M M / B B B B Rhywedd Gwryw Benyw

Man geni
(tref/sir/gwlad, os yw’n hysbys)

Cyfeiriad presennol

Rhif ffôn

Perthynas â’r plentyn/plant Enw’r plentyn/Enwau’r plant Perthynas Cyfrifoldeb rhiant

Oes Nac oes

Oes Nac oes

Oes Nac oes

Oes Nac oes

Atebydd  1

  Cod post

Enw llawn yr Atebydd

Dyddiad geni   D D / M M / B B B B Rhywedd Gwryw Benyw

Man geni
(tref/sir/gwlad, os yw’n hysbys)

Cyfeiriad presennol

Rhif ffôn

Perthynas â’r plentyn/plant Enw’r plentyn/Enwau’r plant Perthynas Cyfrifoldeb rhiant

Oes Nac oes

Oes Nac oes

Oes Nac oes

Oes Nac oes

Atebydd 2

Cod post
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Y plentyn/plant

Rhowch fanylion y plentyn/plant a’r gorchymyn/gorchmynion rydych yn 
gwneud cais amdano/amdanyn nhw. Os oes mwy na phedwar plentyn, 
defnyddiwch ddalen ar wahân i barhau.Plentyn1

Enw llawn y plentyn

Dyddiad geni D D / M M / B B B B Rhywedd Gwryw Benyw

Enw’r gweithiwr cymdeithasol a 
rhif ffôn

Os nad yw’r plentyn mewn llety, 
gyda phwy mae’r plentyn yn 

byw?

Ym mha gyfeiriad mae’r plentyn 
yn byw?

Cod post

Plentyn  2

Enw llawn y plentyn

Dyddiad geni D D / M M / B B B B Rhywedd Gwryw Benyw

Enw’r gweithiwr cymdeithasol a 
rhif ffôn

Os nad yw’r plentyn mewn llety, 
gyda phwy mae’r plentyn yn 

byw?

Ym mha gyfeiriad mae’r plentyn 
yn byw?

Cod post
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Plentyn 3

Enw llawn y plentyn

Dyddiad geni D D / M M / B B B B Rhywedd Gwryw Benyw

Enw’r gweithiwr cymdeithasol a 
rhif ffôn

Os nad yw’r plentyn mewn llety, 
gyda phwy mae’r plentyn yn 

byw?

Ym mha gyfeiriad mae’r plentyn 
yn byw?

Cod post

Plentyn  4

Enw llawn y plentyn

Dyddiad geni D D / M M / B B B B Rhywedd Gwryw Benyw

Enw’r gweithiwr cymdeithasol a 
rhif ffôn

Os nad yw’r plentyn mewn llety, 
gyda phwy mae’r plentyn yn 

byw?

Ym mha gyfeiriad mae’r plentyn 
yn byw?

Cod post

Os oes mwy na phedwar plentyn, defnyddiwch ddalen ar wahân i 
barhau.
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Eraill y dylid eu hysbysu

Enw llawn yr unigolyn

Dyddiad geni   D D / M M / B B B B Rhywedd Gwryw Benyw

Cyfeiriad

Perthynas â’r plentyn/plant Enw’r Plentyn Perthynas Cyfrifoldeb rhiant

Oes Nac Oes

Oes Nac oes

Oes Nac oes

Oes Nac oes

Perthynas â’r atebwyr Enw’r atebwyr Perthynas

Unigolyn  1

Cod post

Enw llawn yr unigolyn

Dyddiad geni D D / M M / B B B B Rhywedd Gwryw Benyw

Cyfeiriad

Perthynas â’r plentyn/plant Enw’r Plentyn Perthynas Cyfrifoldeb rhiant

Oes Nac Oes

Oes Nac Oes

Oes Nac Oes

Oes Nac Oes

Perthynas â’r atebwyr Enw’r atebwyr Perthynas

Unigolyn 2

Cod post
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Dogfennau’r atodiad

1.  Cronoleg Gwaith Cymdeithasol ynghlwm i ddilyn
(Crynodeb byr) Os bydd yn dilyn, rhowch resymau pam na chafodd ei gynnwys, a’r dyddiad pan 

fydd y ddogfen yn cael ei hanfon i’r llys.

2. Datganiad Gwaith Cymdeithasol
     a genogram ynghlwm i ddilyn

Os bydd yn dilyn, rhowch resymau pam na chafodd ei gynnwys, a’r dyddiad pan 
fydd y ddogfen yn cael ei hanfon i’r llys.

3. Yr asesiad cyfredol sy’n 
ymwneud â’r plentyn a/neu 
deulu a chyfeillion y plentyn 
sy’n destun y Datganiad Gwaith 
Cymdeithasol, ac y mae’r 
awdurdod lleol yn dibynnu arno

ynghlwm i ddilyn

Os bydd yn dilyn, rhowch resymau pam na chafodd ei gynnwys, a’r dyddiad pan 
fydd y ddogfen yn cael ei hanfon i’r llys.

4. Cynllun gofal ynghlwm i ddilyn

Os bydd yn dilyn, rhowch resymau pam na chafodd ei gynnwys, a’r dyddiad pan 
fydd y ddogfen yn cael ei hanfon i’r llys.

5. Mynegai o’r dogfennau ynghlwm i ddilyn

Os bydd yn dilyn, rhowch resymau pam na chafodd ei gynnwys, a’r dyddiad pan 
fydd y ddogfen yn cael ei hanfon i’r llys.

Rhaid i’r atodiad hwn gael ei lenwi gan y ceisydd gydag unrhyw gais am ofal, goruchwyliaeth neu orchymyn Rhan 4 
arall. Rhaid i’r dogfennau a bennir yn yr atodiad hwn gael eu ffeilio gyda’r cais os ydyn nhw ar gael.
Os na fydd unrhyw ddogfen berthnasol yn cael ei ffeilio gyda’r cais, rhaid nodi’r rheswm ac unrhyw ddyddiad pan 
ddisgwylir y gellir ffeilio’r dogfennau.
Rhaid i bob dogfen sy’n cael ei ffeilio gyda’r cais gael ei nodi’n glir gyda’r teitl, a dylid eu rhifo’n olynol.
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Beth i’w wneud pan fyddwch chi wedi llenwi’r ffurflen hon

Gofalwch eich bod chi wedi:

atodi copïau o unrhyw ddogfen atodol.

llofnodi’r ffurflen yn Adran 11.

darparu copi o’r cais a’r dogfennau sydd wedi’u hatodi ar gyfer pob un o’r atebwyr, ac ar gyfer Cafcass 
neu CAFCASS CYMRU.

rhoi manylion am y plant ychwanegol os oes mwy na phedwar.

rhoi manylion am yr atebwyr ychwanegol os oes mwy na dau.

y ffi priodol.

Mae’n arfer da rhoi gwybod i Cafcass neu CAFCASS CYMRU eich bod yn gwneud y cais hwn. Bydd y llys 
yn disgwyl i’r awdurdod lleol fod wedi rhoi gwybod i Cafcass neu CAFCASS CYMRU bod achos yn cael ei 
gyhoeddi.

Ydych chi wedi rhoi gwybod i Cafcass - Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a 
Theuluoedd (yn achos Lloegr)
neu 
CAFCASS CYMRU - Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd Cymru (CAFCASS 
Cymru).

Do Naddo

Os ydych chi, nodwch ddyddiad yr hysbysiad
D D / M M / B B B B

Nawr ewch â’ch cais ynghyd â’r ffi gywir a phedwar copi i’r llys neu eu hanfon i’r llys.

Trowch at y Gorchymyn Ffioedd Achosion Teulu i weld beth yw’r ffi priodol mewn perthynas â’ch cais.


