Cais ar sail methiant
i ddarparu
cynhaliaeth resymol

I’w lenwi gan y Ceisydd
Y Llys Teulu yn eistedd yn:

Rhif yr Achos

Cyfeirnod Help i Dalu Ffioedd (os yw’n berthnasol)

HW F –

–

Dylid llenwi'r ffurflen hon os ydych yn gwneud cais am ddarpariaeth ariannol dan: (ticiwch un blwch yn unig)
Adran 27 Deddf Achosion Priodasol 1973
Rhan 9 i Atodlen 5, Deddf Partneriaethau Sifil 2004
Enw llawn y ceisydd

Enw llawn yr atebydd (atebwyr)

Y ceisydd yw
Priod
Partner sifil
yr atebydd
Dywed y ceisydd bod yr atebydd wedi methu â (ticiwch bob un sy’n berthnasol)
darparu cynhaliaeth resymol i'r ceisydd
gwneud cyfraniad priodol tuag at gynhaliaeth i blentyn (blant) y teulu

ticiwch un neu fwy o’r gorchmynion canlynol
Mae’r ceisydd yn gwneud cais am:

orchymyn taliadau cyfnodol interim
gorchymyn taliadau cyfnodol i'r ceisydd
gorchymyn taliadau cyfnodol i'r plentyn (plant)
gorchymyn cyfandaliad i’r ceisydd
gorchymyn cyfandaliad i'r plentyn (plant)
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1. Manylion pellach am y cais ariannol
Ticiwch y blwch priodol isod
Mae’r ceisydd wedi bod yn preswylio’n arferol yng Nghymru neu Loegr am 12 mis
Mae’r atebydd yn preswylio yng Nghymru neu Loegr
Mae cytundeb i’r llys o ddewis fod yng Nghymru neu Loegr (rhowch y manylion yn y blwch isod)
Mae domisil y ceisydd neu'r atebydd yng Nghymru neu Loegr
Arall - (rhowch y manylion yn y blwch isod)
Os nad yw unrhyw un o'r uchod yn berthnasol, efallai na fydd gan y llys awdurdodaeth i
wrando ar y cais am daliadau cyfnodol.

Os gwneir cais am unrhyw daliadau cyfnodol neu daliadau cyfnodol diogel i blant, llenwch yr adran hon:
gwnaed cytundeb ysgrifenedig cyn y 5ed o Ebrill 1993 am gynhaliaeth er budd plant;
gwnaed cytundeb ysgrifenedig ar neu ar ôl y 5ed o Ebrill 1993 am gynhaliaeth er budd plant;
neu
nid oes cytundeb, ond mae’r ceisydd yn gwneud cais am daliad:
i lysblentyn neu lysblant
yn ychwanegol at y cynhaliaeth cynnal plant a delir yn barod yn dilyn asesiad yr Asiantaeth Cynnal Plant
i dalu am gostau sy’n codi yn sgil anabledd plentyn
dalu am gostau sy’n codi yn sgil plentyn sy’n cael ei addysgu neu ei hyfforddi ar gyfer gwaith
pan nad yw naill ai’r plentyn neu’r sawl sy’n gofalu am y plentyn neu riant absennol y plentyn
yn byw fel arfer yn y Deyrnas Unedig
Arall (rhowch fanylion)

Tudalen 2

Os nad yw unrhyw un o'r uchod yn berthnasol, efallai na fydd gan y llys awdurdodaeth i
wrando ar y cais am daliadau cyfnodol.
A yw’r Asiantaeth Cynnal Plant wedi cyfrifo cynhaliaeth ar gyfer y plentyn (plant)?
Ydy
Nac ydy
Os Ydy, nodwch yn fras eich rhesymau dros wneud y cais hwn i'r llys, gan gynnwys unrhyw resymau
paham nad yw'r Asiantaeth Cynnal Plant yn delio â'ch cais mwyach, neu unrhyw resymau pam eich
bod angen cynhaliaeth ychwanegol i ychwanegu at daliadau a wneir drwy'r Asiantaeth Cynnal Plant.

Os yw eich cais yn cynnwys cais sy’n ymwneud ag un neu fwy o blant, llenwch y blychau isod ar gyfer
pob plentyn, a pharhau ar ddalennau ychwanegol os bydd angen
Enw plentyn 1
Dyddiad geni
Rhywedd

Gwryw

Benyw

Gwryw

Benyw

Perthynas â’r Ceisydd
Perthynas â'r Atebydd
Gwlad preswylio
(os nad yw'n Cymru neu
Loegr)
Enw plentyn 2
Dyddiad geni
Rhywedd
Perthynas â’r Ceisydd
Perthynas â'r Atebydd
Gwlad preswylio
(os nad yw'n Cymru neu
Loegr)
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Manylion cyflwyno
Nid yw'r ceisydd yn cael ei gynrychioli gan gyfreithiwr yn yr achos hwn
Nid yw'r ceisydd yn cael ei gynrychioli gan gyfreithiwr yn yr achos hwn ond mae’n cael cyngor gan
gyfreithiwr
Mae’r ceisydd yn cael ei gynrychioli gan gyfreithiwr yn yr achos hwn, ac mae wedi llofnodi’r
Datganiad Gwirionedd ar dudalen 5. Dylid anfon pob dogfen sydd er sylw’r ceisydd at y
cyfreithiwr; dyma’r manylion:
Manylion y Cyfreithiwr/Ceisydd
Enw’r cyfreithiwr
Enw’r cwmni
Y cyfeiriad lle dylid anfon yr holl ddogfennau ar gyfer eu
cyflwyno

Rhif ffôn
Rhif ffacs
Rhif DX
Eich cyf.
Rhif cyfrif ffi’r
cyfreithiwr

Cod post

E-bost

Cyfeiriad yr Atebydd ar gyfer cyflwyno
Cyfeiriad

Cod post
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Datganiad Gwirionedd
*dileer fel sy’n briodol

*[Rwy’n credu] [Mae’r ceisydd yn credu] bod y ffeithiau a nodir yn y cais hwn yn wir
**Cefais ganiatâd priodol gan y ceisydd i lofnodi'r datganiad hwn
Printiwch eich enw llawn

Llofnod

Dyddiad

(Ceisydd) (Cyfaill Cyfreitha) (Cyfreithiwr y Ceisydd)

Safle neu swydd a ddelir
(os ydych yn llofnodi ar ran
ffyrm neu gwmni)

Gellir dwyn achos dirmyg llys yn erbyn rhywun 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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