
Fersiwn 1.4 Ebrill 2017 

Ffurflen MHRTW-03 

 

Ffurflen Presenoldeb yn y Tribiwnlys 

 

 

Ysgrifennwch yn eglur mewn inc DU. 

Bydd angen i chi roi gwybod i ni pwy fydd yn dod i’r gwrandawiad.  Os na fyddwch yn 
llenwi ac yn dychwelyd y ffurflen hon atom erbyn y dyddiad y gofynnir amdani, efallai na 
chaiff rhywun y byddwch yn dymuno dod gyda chi ddod i’r gwrandawiad i’ch cefnogi. (Ni 
fydd angen i chi gynnwys manylion aelodau eich tîm gofal). 
 
Mae'r ffurflen gais hon hefyd ar gael yn Saesneg.  

 

Adran 1 – Eich manylion chi neu Fanylion Perthynas Agosaf (fel sy’n 

berthnasol) 
 

Eich Enw:  

 

Cyfeiriad (gan gynnwys cod 
post) 

 

 

 

 

 

Rhif y cais: TR 

Dyddiad rydych yn 
dychwelyd y 
ffurflen: 

 

 

A fyddwch chi’n bresennol yn y gwrandawiad: Byddaf  Na fyddaf  

 

Nodwch yr iaith o’ch dewis: Cymraeg  Saesneg  Arall  

 

Os bydd angen i ni drefnu cyfieithydd neu gyfieithydd iaith arwyddion, rhowch dic yn y blwch  

 

Rhowch ragor o fanylion, gan gynnwys yr iaith 
sydd ei hangen arnoch: 
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Adran 2 – Cynrychiolydd (neu’r person sy’n eich helpu) 

 
Os ydych chi’n cael eich cynrychioli yn y gwrandawiad, neu os oes rhywun yn eich helpu, rhowch 
fanylion: 
 

Enw:  Proffesiwn:  

 

Cyfeiriad (gan gynnwys cod 
post): 

 

 

 

 

 

Rhif ffôn:  Symudol:  

 

Cyfeiriad e-bost:  

 

Bydd y person yn: Cynrychiolydd  Helpwr  

 

A oes gan y cynrychiolydd gymwysterau cyfreithiol? Oes  Nac oes  

 

Ticiwch y blwch os yw’ch cynrychiolydd yn dymuno siarad Cymraeg  Saesneg  Arall  

 

Os Arall, rhowch fanylion  

 

Adran 3 – Eiriolwr 

 
Os hoffech i rywun ddod i’r gwrandawiad i gyfleu eich barn a’ch dymuniadau, rhowch fanylion: 
 

Enw:  Proffesiwn:  

 

Cyfeiriad (gan gynnwys cod 
post): 

 

 

 

 

 

Ticiwch y blwch os yw eich cynrychiolydd yn dymuno siarad: Cymraeg  Saesneg  Arall  

 

Os Arall, rhowch fanylion  
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Adran 4 – Gofynion yn y gwrandawiad  
 

Os oes gan rywun sy’n dod gyda chi i’r gwrandawiad anabledd, neu sydd ag unrhyw 
anghenion eraill a all effeithio ar drefniadau’r gwrandawiad, rhowch wybod i ni. 
 

Rhowch enw ac unrhyw ofynion arbennig:  

 

Rhowch enw ac unrhyw ofynion arbennig:  

 

Adran 5 – Penderfyniad y Tribiwnlys 

 
Os hoffech i’r Tribiwnlys ddarparu penderfyniad wedi’i gyfieithu neu gopi mewn Braille, 
gallwch wneud cais yn y blwch isod.  Os byddwch yn gofyn am benderfyniad mewn unrhyw 
fformat, heblaw Cymraeg neu Saesneg, mae hyn yn debygol o achosi oedi cyn cyhoeddi’r 
penderfyniad. 

 

 

Adran 6 - Llofnod 

 

Llofnod:  

 

Enw: (MEWN LLYTHRENNAU BRAS):  

 

Dyddiad:  

 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn dychwelyd y ffurflen hon erbyn y dyddiad y gofynnir i chi ei 
dychwelyd. 
 
Pwysig:  

 Rhaid i ffurflenni sy’n cael eu hanfon drwy e-bost gynnwys llofnod electronig y sawl 
sy’n llenwi’r ffurflen neu eu cynrychiolydd. 

 Os ydych chi’n dymuno newid unrhyw rai o’r bobl sydd wedi’u henwi ar y ffurflen rhaid 
i chi roi gwybod i ni’n ysgrifenedig ar unwaith.  

 Gellir newid person sydd wedi’i enwi fel tyst ar eich ffurflen presenoldeb drwy anfon 
hysbysiad ysgrifenedig o’r newid fel y byddwn yn ei gael yn ddim hwyrach na 5 
diwrnod gwaith cyn y gwrandawiad. 

 Bydd penderfyniad ar gais i newid tyst a wneir o fewn llai na 5 diwrnod gwaith cyn 
dyddiad y gwrandawiad yn cael ei wneud gan Lywydd y Tribiwnlys neu banel 
tribiwnlys. 
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Anfonwch y cais atom yn: 
 
Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru 
Llawr 2, Adeiladau’r Goron 
Parc Cathays  
Caerdydd, CF10 3NQ 
Os bydd angen i chi gysylltu â ni dros y ffôn ein rhif yw: 0300 025 5328 
 
Ein rhif ffacs yw: 0300 025 7331 
E-bost: mhrt@wales.gsi.gov.uk 
 

       
Mae’r Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru 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 yn 
Saesneg. 
 

Gallwch chi gyflwyno ffurflenni, dogfennau a chyflwyno sylwadau ysgrifenedig i’r tribiwnlys yn 
Gymraeg neu’n Saesneg. 
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