
TAAAC 21 

 

F2-Tachwedd 2016 

Cais am Ganiatâd i Apelio  

i’r Uwch Dribiwnlys  
 

Mae'n bwysig eich bod yn darllen ein llyfryn canllaw; Caniatâd i Apelio i’r Uwch Dribiwnlys (TAAAC 
20) cyn llenwi’r ffurflen hon.  

Bydd angen i ni gopïo’r ffurflen hon felly defnyddiwch BRIF LYTHRENNAU ac inc DU os gwelwch yn 
dda. 

Rhaid gwneud cais mewn da bryd i sicrhau ei fod yn nwylo TAAAC cyn pen 28 diwrnod calendr fan 
bellaf ar ôl y dyddiad yr oedd y Tribiwnlys wedi anfon ei benderfyniad.  

Ar ôl i chi gael y penderfyniad gan Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC), os 
ydych chi’n credu ei fod yn anghywir o safbwynt y gyfraith, gallwch apelio i Siambr Apeliadau 
Gweinyddol yr Uwch Dribiwnlys. Cyn gwneud apêl i’r Uwch Dribiwnlys, mae’n rhaid i chi’n gyntaf 
wneud cais i TAAAC am ganiatâd i apelio. 

Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cysylltwch â'r tribiwnlys am fersiwn Saesneg o'r 
ddogfen hon. 
 

Adran 1 – Gwybodaeth am y Ceisydd 

 

Ai chi yw’r rhiant neu’r person sydd â chyfrifoldeb rhiant? Ie  Na  

 

Os mai chi yw'r rhiant neu’r person sydd â chyfrifoldeb rhiant, dywedwch beth yw eich perthynas â’r 
plentyn: 

 

 
NEU  

 

Ai Awdurdod Lleol neu Gorff Cyfrifol ydych chi? Ie  Na  

 

Enw'r Awdurdod Lleol neu'r Corff Cyfrifol: 

 

 
 

Adran 2 - Rhowch eich manylion cyswllt os gwelwch yn dda. 

Rhiant Un: 

Teitl  Cyfenw:  Enwau cyntaf:  
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Cyfeiriad (gan gynnwys y cod post):  

 

 
 

Rhif ffôn: Yn ystod y dydd:  Gyda'r nos:  

 

Ffôn Symudol:  Ffacs:  

 

Cyfeiriad e-bost:  

Rhiant Dau: 

Teitl  Cyfenw:  Enwau cyntaf:  

 

Cyfeiriad (gan gynnwys y cod 
post): 

 

 

 
 

Rhif ffôn: Yn ystod y dydd:  Gyda'r nos:  

 

Ffôn Symudol:  Ffacs:  

 

Cyfeiriad e-bost:  

 

Awdurdod Lleol/Corff Cyfrifol: 

Enw'r Person sy'n delio â'r achos:  

 

Swydd:  

 

Cyfeiriad (gan gynnwys y cod post):  

 

 
 

Rhif ffôn: Yn ystod y dydd:  Gyda'r nos:  

 

Ffôn Symudol:  Ffacs:  

 

Cyfeiriad e-bost:  

 

 
 

Adran 3 - Cynrychiolydd 
 

Os oes gennych gynrychiolydd, rhowch fanylion os gwelwch yn dda 
 

Teitl  Cyfenw:  Enwau cyntaf:  
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Proffesiwn/Sefydliad, os oes un  

 

Cyfeiriad (gan gynnwys y cod post):  

 

 

 

Rhif ffôn: Yn ystod y dydd:  Gyda'r nos:  

 

Ffôn Symudol:  Ffacs:  

 

Cyfeiriad e-bost:  

 

Adran 4 – Gwybodaeth am eich Cais 

Os mai chi yw’r rhiant neu’r person sydd â chyfrifoldeb rhiant: 

Mae angen i chi ddweud wrthon ni pwy ddylai gael gwybodaeth am eich cais, nodwch pwy ddylai hwn 
fod drwy roi tic yn un o’r blychau isod 

Pwysig: Dim ond at un o’r bobl sydd wedi’u henwi ar y ffurflen hon rydyn ni'n gallu anfon papurau a 

dogfennau.  Os nad ydych chi’n dweud yn wahanol, byddwn yn eu hanfon yn awtomatig at y 
rhiant/person â chyfrifoldeb rhiant cyntaf rydych chi wedi’i enwi  

 
Rhiant un/ person â chyfrifoldeb rhiant 

 

 
Rhiant dau 

 

 
Cynrychiolydd 

Os ydych chi'n Awdurdod Lleol neu'n Gorff Cyfrifol 

Mae angen i chi ddweud wrthon ni pwy ddylai gael gwybodaeth am eich cais, nodwch pwy ddylai hwn 
fod drwy roi tic yn un o’r blychau isod 

Pwysig: Dim ond at un o’r bobl sydd wedi’u henwi ar y ffurflen hon rydyn ni'n gallu anfon papurau a 
dogfennau.  Os nad ydych chi'n dweud yn wahanol, byddwn yn eu hanfon yn awtomatig at y swyddog 
sy'n delio â'r achos. 

 
Y Swyddog sy’n delio â'r achos. 

 

 
Y Cynrychiolydd 

 

Adran 5 – Gwybodaeth am y Penderfyniad 
 

Rhif yr Apêl neu’r Hawliad:  Enw’r Plentyn:  

 

Enw'r Awdurdod Lleol neu'r Corff Cyfrifol:  
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Dyddiad y gwrandawiad: 
 Y dyddiad yr anfonodd y Tribiwnlys ei 

benderfyniad atoch: 
 

 

 

 

Adran 6 – Y rhesymau dros wneud eich cais 
 

Dylech esbonio pam rydych chi'n meddwl fod penderfyniad y Tribiwnlys yn anghywir o 
safbwynt y gyfraith. Efallai y byddai'n syniad cyfeirio at y nodiadau canllaw cyn llenwi’r 
rhan hon. 
 
Os oes angen rhagor o le arnoch chi, defnyddiwch dudalen arall o bapur ond gwnewch 
yn siŵr eich bod yn ei rhoi yn sownd wrth eich cais gyda rhif yr apêl / hawliad wedi’i 
nodi’n glir arni.  
 
 

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      
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Ewch ymlaen ar dudalen arall os oes angen, a gwnewch yn siŵr eich bod yn ei rhoi yn sownd 
wrth eich cais.  Ticiwch y blwch i nodi tudalennau ychwanegol: 
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Adran 7- Canlyniadau 

 

Pa ganlyniadau rydych chi’n gobeithio eu cael drwy wneud y cais hwn? 
 

 

Ewch ymlaen ar dudalen arall os oes angen, a gwnewch yn siŵr eich bod yn ei rhoi yn sownd 
wrth eich cais.  Ticiwch y blwch i nodi tudalennau ychwanegol: 
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Adran 8 – Llofnod 

 
Rhaid i bob person sydd wedi'i nodi uchod lofnodi’r cais am apêl  
 

Llofnod y ceisydd/ceiswyr:  

  

 

Enw(au):  

(MEWN LLYTHRENNAU BRAS) 

 

  

 

Dyddiad:  

 

Adran 9 – Anfon y Cais atom 

 
Ar ôl i chi lenwi'r ffurflen, gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud copi o'ch cais a'ch bod wedi'i 
lofnodi. 
 
Anfonwch y ffurflen gais wedi’i llenwi a chopïau o’r holl ddogfennau perthnasol atom i’r cyfeiriad 
isod: 
 
Drwy'r post:  

TAAAC 
Adeiladau'r Llywodraeth 
Spa Road East 
Llandrindod 
Powys 
LD1 5HA 
 
Drwy Ffacs: 0300 025 9801 
Dros yr e-bost: tribunalenquiries@cymru.gsi.gov.uk  
 
Pwysig: Mae'n rhaid i ffurflenni rydyn ni'n eu cael dros yr e-bost gynnwys llofnod electronig y 
person sy’n gwneud y cais. 
 
Os oes angen i chi gysylltu â ni dros y ffôn, dyma ein rhif: 0300 025 9800 

mailto:tribunalenquiries@cymru.gsi.gov.uk

