Ffurflen MHRTW-02

Cais Perthynas Agosaf
Mae’n bwysig eich bod yn darllen ein llyfryn canllaw, Gwybodaeth ar gyfer perthynas agosaf
(MHRTW-09) cyn llenwi’r ffurflen hon.
Ysgrifennwch yn eglur mewn inc DU. Mae'r ffurflen gais hon hefyd ar gael yn Saesneg.
A ydych am i ni gysylltu â chi yn Gymraeg neu Saesneg?
Rhowch groes yn y blwch i gadarnhau eich dewis iaith.
Cymraeg

Saesneg

Adran 1 – Eich gwybodaeth
Teitl

Cyfenw:

Enwau
Cyntaf:

Sut yr ydych yn perthyn i’ch perthynas
Eich cyfeiriad (gan gynnwys cod post):

Enw eich cynrychiolydd cyfreithiol (Os oes gennych un)
Cyfeiriad (gan gynnwys cod post):

Rwyf wedi cyfarwyddo’r rhyddhau o Gaethiwed/Gorchymyn ar:

Dyddiad:

Gwaharddwyd y rhyddhau gan y RC ar:

Dyddiad:

Hoffwn wneud cais am ryddhad i’r Tribiwnlys
Fersiwn1.4 – Mai 2017

Adran 2 – Gwybodaeth am eich perthynas
Teitl

Enwau
Cyntaf:

Cyfenw:

Ysbyty/cyfeiriad cyfredol (gan gynnwys cod post):

Dyddiad geni eich perthynas:

Caethiwed/Gorchymyn:

Dyddiad Cychwyn Caethiwed/Gorchymyn:

Enw clinigydd cyfrifol eich perthynas:

Adran 3 – Eich llofnod
Llofnod:
Enw: (MEWN LLYTHRENNAU BRAS)
Dyddiad:

Adran 4 – Anfon y Cais atom
Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen hon, gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud copi ohoni ar gyfer eich cofnodion
eich hun a’ch bod wedi ei llofnodi.
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 6331
Y cyfeiriad e-bost ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw mhrtapplicationsreferrals@cymru.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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