Atodiad i gais am
Orchymyn
Gwarcheidiaeth
Arbennig

Adran 14A Deddf Plant 1989

Enw llawn y plentyn/Enwau llawn y plant

Enw’r llys

Rhif yr achos
Dyddiad cyflwyno

Rhif y plentyn/Rhifau’r plant

1. Eich perthynas â’r plentyn/plant
Nodwch p’un a ydych
• yn warcheidwad
• yn unigolyn y mae gorchymyn trefniadau plant mewn grym yn ei blaid (gorchymyn sy’n pennu gyda phwy
ddylai plentyn fwy gydag ef/hi a phryd) (Adran 14A (5)(b))
• yn unigolyn y mae’r plentyn wedi byw gydag ef/hi am o leiaf 3 o’r 5 mlynedd diwethaf
• yn unigolyn sydd:
• os yw gorchymyn trefniadau plant mewn grym, wedi cael cydsyniad pawb y mae’r
gorchymyn a wnaethpwyd yn eu plaid
• os yw’r plentyn dan ofal yr awdurdod lleol, wedi cael cydsyniad yr awdurdod lleol hwnnw
• mewn unrhyw achos arall, wedi cael cydsyniad pob unigolyn sydd â chyfrifoldeb rhiant
• yn rhiant maethu ar gyfer awdurdod lleol neu’n berthynas y mae’r plentyn wedi byw gydag ef/hi am o leiaf
blwyddyn yn union cyn dyddiad y cais (Adrannau 14A(5)(d) ac (e))
• yn cyflwyno cais i’r llys i gael caniatâd i wneud y cais hwn; neu
• rhoddodd y llys ganiatâd ichi wneud cais am orchymyn gwarcheidiaeth arbennig. Os felly, nodwch enw’r llys a
dyddiad y gorchymyn.

2. Hysbysiad i’r Awdurdod Lleol
Nodwch isod enw’r awdurdod lleol (os yw’r plentyn dan ofal awdurdod lleol, rhowch fanylion yr awdurdod lleol
hwnnw, fel arall, rhowch fanylion awdurdod lleol yr ardal lle’r ydych yn preswylio’n arferol). Nodwch y dyddiad
wnaethoch chi eu hysbysu am eich bwriad i gyflwyno cais i’r llys am orchymyn gwarcheidiaeth arbennig (Adran
14A(7)).
Os wnaethoch chi hysbysu’r awdurdod lleol llai na tri mis cyn gwneud y cais hwn, yna nodwch p’un a oes cais i
fabwysiadu’r plentyn/plant a enwir uchod wedi’i wneud; enw’r llys sy’n delio â’r cais a, lle bo’n hysbys, rhif yr
achos llys.
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3. Y rheswm/rhesymau dros y cais:
Nodwch yn fras eich rhesymau dros wneud cais. Rhowch fanylion bras yn unig, yn cynnwys manylion unrhyw
gais rydych wedi’i wneud, neu unrhyw gais byddwch yn ei wneud i’r awdurdod lleol ar gyfer gwasanaethau
cymorth gwarcheidiaeth arbennig. Efallai gofynnir ichi ddarparu datganiad llawn nes ymlaen.

4. Eich cynlluniau ar gyfer y plentyn/plant
Rhaid cynnwys
• manylion unrhyw drefniadau presennol neu unrhyw drefniadau rydych yn bwriadu eu gwneud i ganiatáu i’r
plentyn/plant gael cyswllt gyda rhiant, perthynas neu unigolyn arall (Adran 14B(1)(a))
• manylion unrhyw orchymyn trefniadau plant, gorchymyn camau gwaharddedig neu orchymyn materion
penodol presennol yr hoffech i’r llys ei amrywio neu ei ddiddymu (Adran 14B(1)(b))
• unrhyw amod y byddwch yn gwahodd y llys i’w orfodi yn unol ag Adran 14E(5) Deddf Plant 1989
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