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Cyfaill Achos 

Datganiad o addasrwydd i weithredu fel cyfaill achos 

Ysgrifennwch yn glir mewn inc DU. 

Rhaid i’r cyfaill achos sydd yn gwneud apêl anghenion addysgol arbennig 
neu hawliad o wahaniaethu ar sail anabledd ar ran plentyn lenwi’r ffurflen 
hon. 
Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cysylltwch â'r tribiwnlys am fersiwn Saesneg o'r 
ddogfen hon. 
 
Dewis iaith 
 
Mae’r tribiwnlys yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg.  Byddwn yn ateb 
gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. 
Mae’r tribiwnlys hefyd yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg neu’n Saesneg. 
 
Gallwch chi gyflwyno ffurflenni, dogfennau a chyflwyno sylwadau ysgrifenedig i’r tribiwnlys yn 
Gymraeg neu’n Saesneg. 
 

 

Nodwch eich dewis iaith: 

 

Gohebiaeth ysgrifenedig:   Cymraeg  Saesneg  

 

Cyfathrebu ar lafar:     Cymraeg  Saesneg  

 

 

A ydych yn dymuno siarad Cymraeg mewn unrhyw achosion cyfreithiol a allai ddeillio o'r cais 

 

Ydwyf     Nac ydwyf   
yydwyf      

 

 

 
 

Gwybodaeth am y plentyn: 

 

Enw cyntaf:  Cyfnew:  
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Dyddiad geni: Diwrnod  Mis  Blwyddyn  

 
Merch neu 
Fachgen: 

Bachgen  Merch  

 

Gwybodaeth am y cyfaill achos 

 

Teitl:  
Enw 
cyntaf: 

 Cyfenw: 
 

 

Cyfeiriad: (ac eich cod post):  

 

 

 

 

Perthynas i’r plentyn/ person ifanc: What is 
your relationship with your case friend: 

 

 

Rhif ffôn yn ystod y dydd:  

 

Cyfeiriad e-bost:  

 
 
 

Barn rhieni 

Os nad chi ydy rhiant y plentyn, rhaid i chi ddweud wrthym ni am naill ai: 

• barn rhiant y plentyn am eich dymuniad i weithredu fel cyfaill achos dros eu 
plentyn,  neu 

• y rhesymau pam nad ydych wedi sefydlu barn y rhieni. 
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Cyfyngiadau ar bobl yn gweithredu fel cyfeillion achos 

Gallwch fod yn gyfaill achos dim ond os:  

• nad ydych yn berson sydd wedi’i wahardd rhag gweithgaredd rheoleiddiedig yn 
berthynol i blant oddi mewn i ystyr Deddf Diogelu Grwpiau Bregus 2006, pennod 47, 
adran 3. 
 

Ymarfer hawliau ar ran y plentyn 

Fel cyfaill achos y plentyn rhaid i chi gytuno i: 

• gwneud cynrychioliadau ac ymarfer hawliau yn deg ac yn fedrus ar ran y plentyn•
 peidio â chael unrhyw fuddiant sydd yn groes i fuddiant y plentyn, a 

• sicrhau bod pob cam a phenderfyniad a wneir ar ran y plentyn er budd y plentyn 
ac yn cymryd i ystyriaeth barn y plentyn 

 

Cyflwyno copi o’r datganiad 

Rhaid i chi roi copi o’r ffurflen ddatganiad hon wedi’i llenwi i:  

• rhiant y plentyn, ac 

• unrhyw un arall sydd yn rhan o’r apêl ac/neu hawliad. 
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Tystiolaeth o addasrwydd i weithredu fel cyfaill achos 

Os ydych yn berthynas agos i’r plentyn gallwch amgau unrhyw dystiolaeth sydd yn 
eich barn chi yn cefnogi’ch addasrwydd i weithredu fel cyfaill achos. 

Perthynas agos i’r plentyn ydy rhiant y plentyn, llys riant, brawd, llys frawd, chwaer, llys 
chwaer, mam-gu/tad-cu, ewythr, modryb, nai neu nith. 

Os nad ydych yn berthynas agos i’r plentyn fel y disgrifir uchod, rhaid i chi amgau 
tystysgrif datgeliad manylach gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol yn cadarnhau eich 
bod yn addas i weithio gyda phlant. Bydd TAAAC yn gwneud cofnod o rif y tystysgrif 
datgeliad a’i ddyddiad cychwyn a gorffen. Bydd y tystysgrifau yn cael eu hanfon yn ôl 
trwy ddanfoniad cofnodedig. 
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Your declaration and signature 

Trwy lofnodi’r ffurflen hon rwy’n cadarnhau: 
 

 Rwyf wedi darllen a deall yr holl wybodaeth yn y ffurflen hon. 

 Dydw i ddim yn berson sydd wedi fy atal rhag gweithgaredd yn berthynol i blant 
oddi mewn i Adran 3 Deddf Diogelu Grwpiau Bregus 2006 (‘rhestr waharddedig 
plant’) 

 Os nad ydw i’n berthynas agos fel y disgrifir uchod, rwyf wedi amgau tystysgrif 
datgeliad manylach cyfredol gan y Swyddfa Cofnodion troseddol yn cadarnhau fy 
addasrwydd i weithio gyda phlant. 

 Byddaf yn ymarfer hawliau’r plentyn yn unol â’r gofynion a nodir uchod. 

 Rwyf wedi cynnwys barn y rhieni am fy nymuniad i weithredu fel cyfaill achos i’w 
plentyn neu rhesymau pam nad wyf wedi sefydlu eu barn.   

 Rwyf wedi cyflwyno copi o unrhyw ddatganiad wedi’i gwblhau i riant y plentyn, os 
nad fi ydy’r rhiant, ac i unrhyw un arall sydd yn rhan o’r apêl/hawliad. 

Llofnod:  
 

Enw: (MEWN PRIFLYTHRENNAU)  
 

Dyddiad:  
 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn anfon y ffurflen yn ôl: 
TAAAC 
Adeiliadau Llywodraeth 
Heol Spa Ddwyrain 
Llandrindod 
LD1 5HA 
 
Os ydych angen siarad gyda ni ar y ffon, ein rhif yw: 0300 025 9800 
 


