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Cais i roi hysbysiad o 
rybudd ynghlwm wrth 
orchymyn trefniadau plant

I’w lenwi gan y llys

Enw’r Llys

Dyddiad cyflwyno

Rhif yr achos

Enw(au)’r plentyn/plant Rhif(au)’r plentyn/plant

Ffi a godwyd/Cyfeirnod 
Dileu Ffi

C78

Enw’r llys

Rhif yr achos llys os yw’n 
hysbys

Enw llawn yr unigolyn a 
wnaeth y cais

Enw’r plentyn/plant

Dyddiad y gorchymyn 
trefniadau plant

D D / M M / B B B B

Atodwch gopi o’r gorchymyn os ydyw ar gael.

1. Ynghylch y gorchymyn trefniadau plant cyfredol

Os oes gennych orchymyn trefniadau plant (gorchymyn cyswllt yn wreiddiol) a wnaed cyn 8 Rhagfyr 
2008 gallwch wneud cais i roi hysbysiad o rybudd ynghlwm wrth y gorchymyn trefniadau plant. Bydd eich 
gorchymyn gwreiddiol yn cael ei drin fel gorchymyn trefniadau plant o 22 Ebrill 2014.

Mae hysbysiad o rybudd yn esbonio y gall y llys, os nad yw unigolyn yn cydymffurfio â’r gorchymyn trefniadau 
plant, roi dirwy neu eu carcharu am ddirmyg llys, neu gall wneud gorchymyn gorfodi neu orchymyn am iawndal 
ariannol.  Ni allwch wneud cais am orchymyn gorfodi neu orchymyn iawndal ariannol yng nghyswllt 
unrhyw unigolyn sydd wedi methu â chydymffurfio â’r gorchymyn trefniadau plant os digwyddodd y 
methiant hwn cyn i’r unigolyn gael copi o’r gorchymyn gyda’r hysbysiad o rybudd ynghlwm neu cyn 
iddynt gael eu hysbysu am dermau’r hysbysiad o rybudd.

C78 Cais i roi hysbysiad o rybudd ynghlwm wrth orchymyn trefniadau plant  (01.16)  © Hawlfraint y Goron 2016

Ni all y llys symud ymlaen gyda’r cais hwn os nad yw rhif yr achos 
llys cywir neu gopi o’r gorchymyn yn cael ei gyflwyno.
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Os oes gennych gyfreithiwr 
yn gweithredu ar eich rhan? Oes Nac oes 

Os Oes, rhowch y manylion canlynol

Enw eich cyfreithiwr

Enw’r Ffyrm

Cyfeiriad

Rhif ffôn

Rhif DX

DX number

Cyfeirnod y Cyfreithiwr

Rhif cyfrif ffi.

2. Amdanoch chi (y ceisydd)

Eich enw cyntaf

Enw(au) canol

Cyfenw

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

Os nad ydych eisiau i’r atebydd wybod eich cyfeiriad, eich rhif ffôn neu’ch cyfeiriad e-bost, gadewch y 
blychau ar gyfer y manylion hyn yn wag a llenwi Ffurflen C8 Cyfeiriad Cyfrinachol a gallwch gael copi o’ch 
adeilad llys lleol.  Gallwch gael copi o’r ffurflen hon o unrhyw swyddfa llys teulu neu oddi ar ein 
gwefan: hmctsformfinder.justice.gov.uk.

Cyfeiriad

Rhif ffôn cartref

Rhif ffôn symudol

Cod Post

Cod post
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Eich enw cyntaf

Enw(au) canol

Cyfenw

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

Os yw manylion eich cyfeiriad a chyfeiriad eich cyfreithiwr yn wahanol i’r  
ceisydd cyntaf yna rhowch y manylion hyn ar ddalen ar wahân.

Beth yw’r berthynas rhyngoch 
chi a’r ceisydd a restrir uchod?

Ceisydd 2 (os yw’n berthnasol)

3. Y plentyn/plant sy’n destun y gorchymyn trefniadau plant a wnaed
Rhowch fanylion y plentyn/plant, gan ddechrau gyda’r plentyn hynaf.If Os 
oes mwy na 4 plentyn, defnyddiwch ddalen ar wahân i barhau.

Enw Cyntaf

Enw(au) canol

Cyfenw

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

Ceisydd 1 Ceisydd 2
Beth yw’r berthynas rhyngoch 

chi a’r plentyn?

Plentyn 1

Enw Cyntaf

Enw(au) canol

Cyfenw

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

Ceisydd 1 Ceisydd 2
Beth yw’r berthynas rhyngoch 

chi a’r plentyn?

Plentyn 2 
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Eich enw cyntaf

Enw(au) canol

Cyfenw

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

Ceisydd 1 Ceisydd 2
What is your relationship to  

the child?

Plentyn 3

Enw cyntaf

Enw(au) canol

Cyfenw

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

Ceisydd 1 Ceisydd 2
What is your relationship to  

the child?

Plentyn 4
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4. Manylion yr atebydd fel y’u nodir ar y gorchymyn trefniadau plant

Os oes mwy na 2 atebydd, defnyddiwch ddalen ar wahân i barhau.

Enw cyntaf yr atebydd

Enw(au) canol

Cyfenw

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

Cyfeiriad

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

Atebydd 1

Enw cyfreithiwr yr atebydd

Enw’r ffyrm

Cyfeiriad

Rhif ffôn

Rhif ffacs

Rhif DX

Cyfreithiwr yr Atebydd

Cod Post

Cod Post

A oes gan yr atebydd 
gyfreithiwr yn gweithredu ar eu 

rhan?

Oes Nac oes Ddim yn gwybod

Os Oes, rhowch y manylion isod.
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Enw cyntaf yr atebydd

Enw(au) canol

Cyfenw

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

Cyfeiriad

Perthynas â’r plentyn/plant Enw’r plentyn Perthynas

Atebydd 2

Enw cyfreithiwr yr atebydd

Enw’r ffyrm

Cyfeiriad

Rhif ffôn

Rhif FFacs

Rhif DX

Cyfreithiwr yr Atebydd

Cod Post

Cod post

A oes gan yr atebydd 
gyfreithiwr yn gweithredu ar eu 

rhan?

Oes Nac Oes Ddim yn gwybod

Os Oes, rhowch y manylion isod.
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5. Achosion llys cyfredol sy’n ymwneud â’r plentyn/plant

A ydych yn ymwybodol o unrhyw 
achosion eraill sy’n mynd 
rhagddynt sy’n ymwneud â’r 
plant yn Adran 3?

Ydw

Nac ydw Os Nac ydw, ewch i Adran 6

Manylion Ychwanegol

Enw’r llys sy’n gwrando
  ar yr achos

Rhif yr 
Achos

Enw’r Swyddog Cafcass/
CAFCASS CYMRU (os oes un)

Enw a chyfeiriad cyfreithiwr
y plentyn os oes un ac os yw’n 

hysbys

Os yw’r manylion uchod yn wahanol ar gyfer pob plentyn, rhowch y 
manylion ar ddalenni ychwanegol.

Ticiwch yma os oes dalenni 
ychwanegol wedi’u hatodi.

Enw’r plentyn/plant

Os Ydw, rhowch fanylion am ba blentyn/plant sy’n rhan o
achosion llys eraill.

Cod Post
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7. Llofnod

Print full name

Llofnod

Ceisydd

Date D D / M M / B B B B

parhad dros y dudalen

6. Datganiad gwirionedd

*[Rwy’n credu] [Mae’r ceisydd/yr atebydd yn credu] bod y ffeithiau a nodir 
yn y cais hwn yn wir.

*Cefais ganiatâd priodol gan y ceisydd/yr atebydd i lofnodi’r datganiad 
hwn

Printiwch eich enw llawn

Enw ffyrm cyfreithwyr y ceisydd

Llofnod D D / M M / B B B B

(Ceisydd) (Cyfreithiwr y ceisydd)

Safle neu swydd a ddelir 
 (os llofnodir ar ran ffyrm neu 

gwmni

Gellir dwyn achos dirmyg llys yn erbyn rhywun sy’n gwneud datga-
niad anwir neu sy’n achosi i ddatganiad anwir gael ei wneud mewn 
dogfen sy’n cael ei chadarnhau gan ddatganiad gwirionedd.

*dileer fel 
sy’n briodol
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8. Mynychu’r llys

Os oes arnoch angen cyfieithydd, rhaid ichi roi gwybod i’r llys nawr er mwyn trefnu bod un ar gael.

Os Bydd, nodwch yr iaith a’r dafodiaith:

A fydd angen cyfieithydd 
arnoch chi neu unrhyw rai o’r 
partïon yn y llys?

Bydd Na fydd

Rhestr wirio  
Gwiriwch eich bod wedi llenwi’r holl adrannau 
perthnasol: 

copi o’r gorchymyn trefniadau plant, neu rif  
yr achos 
wedi amgáu’r ffi briodol (mae’r daflen EX50 yn 
darparu rhagor o wybodaeth am ffioedd y llys

manylion unrhyw blant ychwanegol, os oes mwy 
na phedwar plentyn yn Adran 3

manylion unrhyw atebwyr ychwanegol, os oes  
mwy na dau atebydd yn Adran 4

manylion unrhyw achosion eraill sy’n mynd 
rhagddynt os oes mwy nag un yn Adran 5 

Nawr ewch neu anfonwch eich cais, gyda’r ffi 
gywir, i’r llys.

Ffioedd y Llys
Efallai na fydd yn rhaid i chi dalu rhan o’r ffi neu’r 
cyfan ohoni. Mae’r pecyn sy’n cynnwys llyfryn a 
ffurflen gais
‘EX160A Ffioedd Llysoedd a Thribiwnlysoedd - Oes
rhaid i mi eu talu?’ yn cynnwys rhagor o wybodaeth. 
Gallwch gael copi o’r llys neu lawrlwytho copi o’n 
gwefan: www.justice.gov.uk/courts 

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 arnoch ar 
ei gyfer?

Yes No

Os oes, nodwch beth yw’r anghenion hynny.

Dywedwch a fydd angen i’r 
llys wneud unrhyw drefniadau 
arbennig ar eich cyfer chi neu’r 
partïon cysylltiedig i chi allu 
fynychu’r llys (e.e. darparu ystafell 
aros ar eich cyfer ar wahân i’r 
atebydd, neu ddarpariaethau 
diogelwch eraill).

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