
Yr Awdurdod Digolledu am Anafiadau Troseddol 
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow 
G2 8LQ

Ffôn: 0300 003 3601 
At ddefnydd y swyddfa’n unig 

Cyfeirnod: 

Cais yn sgil anaf marwol 

Nid oes angen ichi gael eich cynrychioli er mwyn ymgeisio am ddyfarniad gan y 
Cynllun hwn. Gallwch gael cyngor am ddim gennym ar 300 003 3601. Gallwch gael 
cyngor am ddim gan Gymorth i Ddioddefwyr, Cymorth i Ddioddefwyr Yr Alban neu 
Ganolfannau Cyngor ar Bopeth. Os dewiswch gynrychiolaeth daledig ni allwn gwrdd â 
chostau hyn.  

Sut i lenwi'r ffurflen hon 

Mae angen y wybodaeth hon arnom er mwyn asesu cymhwyster ar gyfer dyfarniad ac 
efallai y byddwn yn anfon y ffurflen yn ôl os oes gwybodaeth ar goll. Gallai hyn beri 
oedi i’r broses o wneud cais. 

Os ydych yn profi anawsterau wrth gwblhau’r ffurflen hon ffoniwch un o’n 
cynghorwyr ar 0300 003 3601. Mae ein cynghorwyr ar gael i dderbyn galwadau o 
8.30am i 5pm ar ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am ddydd Mercher sydd o 10am 
i 5pm). Sylwer nad oes gennym gynghorwyr sy’n siarad Cymraeg. 

Llenwch y ffurflen mewn PRIFLYTHRENNAU BLOC a thicio’r blychau sy’n gymwys. 
Defnyddiwch adran 15 i ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol rydych ei eisiau a 
pharhau ar ddalennau ychwanegol os oes angen. 

Os ydych yn ymgeisio ar ran rhywun arall atebwch y cwestiynau fel mai chi yw’r 
ymgeisydd. Hefyd bydd angen ichi gwblhau adran 2 y ffurflen. Sylwer y gallwch 
gael rhagor o wybodaeth ar www.gov.uk 

Byddwn yn cadw a phrosesu’r wybodaeth a ddarperwch yn unol â Deddf Diogelu Data 
1998. Dan y Ddeddf gallwch ofyn am weld yr holl wybodaeth sydd gennym 
amdanoch.  



Datganiadau cymhwysedd  

Ticiwch “do” neu “naddo” ar gyfer pob un o’r cwestiynau dilynol. 

Y digwyddiad 
a) A ddigwyddodd y digwyddiad ar neu ar ôl Awst 1964?

Do  Naddo  

b) A ddigwyddodd y digwyddiad yn Lloegr, Yr Alban neu Gymru?

Yes  No  

c) A adroddwyd am y digwyddiad wrth yr heddlu?

Do  Naddo  

Os ateboch “naddo” i unrhyw un o’r cwestiynau hyn efallai na fyddwch yn gallu 
gwneud cais am ddyfarniad. Ffoniwch ni ar 0300 003 3601 am gadarnhad pellach. Fel 
arall, parhewch. 

Cenedligrwydd a phreswyliad 
Ar ddyddiad y digwyddiad sydd wedi peri’r cais a oeddech naill ai’n: 

a) ddinesydd Prydeinig neu berthynas agos i ddinesydd Prydeinig (i)?

 Oeddwn Nac oeddwn  

b) dinesydd aelod-wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd neu'r Ardal Economaidd
Ewropeaidd neu'n aelod o deulu'r fath ddinesydd â hawl i fod yn y Deyrnas 
Unedig yn rhinwedd eich perthynas â'r person hwnnw? 

Oeddwn  Nac oeddwn  

c) aelod o'r lluoedd arfog neu berthynas agos gysylltiedig?

Oeddwn  Nac oeddwn  

d) byw yn y Deyrnas Unedig fel arfer?

Oeddwn  Nac oeddwn  

e) wedi'ch cyfeirio at awdurdod cymwys fel dioddefwr posibl o fasnachu mewn
pobl? 

Oeddwn  Nac oeddwn  

f) ymgeisio am loches dan Reolau Mewnfudo a wnaed dan adran 3 (2) Deddf
Mewnfudo 1971? 

Oeddwn  Nac oeddwn 

(i) Mae paragraff 12 y Cynllun yn diffinio "perthynas agos" at y diben hwn. 



Sylwer y byddwn yn rhoi gwybod ichi am y wybodaeth rydym ei hangen gennych pan 
dderbyniwn eich cais, a byddwn yn cadarnhau hyn fel bo angen. Os nad ydych yn 
darparu’r wybodaeth rydym yn gofyn amdani gallwn wrthod y dyfarniad. 

Adran 1: Manylion yr ymgeisydd 

Rhowch wybod inni yma am fanylion y person sy’n ceisio dyfarniad. Mae adran ar 
wahân lle rydym yn gofyn am fanylion y person sydd wedi marw. 

a) Teitl (Miss, Mr, Mrs, Ms, ac ati):

b) Cyfenw:

c) Enw cyntaf:

d) Unrhyw enw(au) eraill rydych
wedi'u defnyddio: 

e) Dyddiad geni:

f) Rhywedd:

Benyw  Gwryw 

g) Cyfeiriad a chod post:

h) Rhif ffôn cyswllt:

i) Cyfeiriad e-bost:

j) Beth oedd eich perthynas â'r person a fu farw?

k) A oeddech chi a'r person a fu farw yn cydfyw fel partneriaid ar amser y
farwolaeth? 

(Os “oeddem”, cyfeiriwch at gwestiwn l; os “nac oeddem”, symudwch ymlaen at 
gwestiwn m) 

Oeddem  Nac oeddem  

l) A oeddech chi a'r person a fu farw yn cydfyw fel partneriaid am fwy na dwy
flynedd ar amser eu marwolaeth? 

Oeddem  Nac oeddem  



m) A oeddech wedi'ch ymddieithrio oddi wrth y person a fu farw ar yr amser y
bu farw? 

Oeddwn  Nac oeddwn  

n) Rhowch gyfeirnodau unrhyw gais (geisiadau) eraill rydych wedi'u gwneud inni
ynghylch yr un digwyddiad (e.e. treuliau angladd, anaf personol) 

o) Byddwn yn anfon gwybodaeth hanfodol trwy'r post. Efallai byddwn yn cysylltu
â chi hefyd ar y ffôn lle bo angen. Rhowch wybod inni ynghylch pryd y byddai’n 
well gennych dderbyn galwad. Gallwn wneud galwadau rhwng 8.30am a 6.00pm 
dydd Llun i ddydd Gwener. 

p) Deliwch â fy nghynrychiolydd (cynhwysir manylion yn adran 2) yn hytrach na
chysylltu â fi'n uniongyrchol 

q) A ydych yn gweithredu fel cynrychiolydd?

(Os “ydw”, cwblhewch fanylion y cynrychiolydd yn adran 2; os “nac ydw”, 
symudwch ymlaen at gwestiwn r) 

Ydw  Nac ydw  

r) A ydych yn gwneud cais ar ran rhywun dan 18 oed?

(Os “ydw”, cwblhewch fanylion y cynrychiolydd yn adran 2; os “nac ydw”, 
symudwch ymlaen at gwestiwn s) 

Ydw  Nac ydw  

s) A ydych yn gwneud cais ar ran oedolyn nad yw'n galllu rheoli eu materion eu
hunan? 

(Os “ydw”, cwblhewch fanylion y cynrychiolydd yn adran 2; os “nac ydw”, 
symudwch ymlaen at y cwestiynau “manylion y person a fu farw” yn adran 3) 

Ydw  Nac ydw  



Adran 2: Manylion y cynrychiolydd 

Mae angen ichi gwblhau’r adran hon dim ond os ydych yn gwneud cais ar ran rhywun 
arall. Ticiwch y blwch perthnasol: 

 Rwyf yn gwneud cais ar ran rhywun y mae gennyf gyfrifoldeb rhiant amdano 

Cwblhewch adran 2 (a) a (b) 

 Rwyf yn gwneud cais ar ran rhywun dros 18 oed sy’n gyfreithiol analluog o reoli 
eu materion eu hunan 

Cwblhewch adran 2 (a) ac (c) 

 Rwyf yn gweithredu fel cynrychiolydd yr ymgeisydd 

Cwblhewch adran 2 (a) a (d) 

a) Eich manylion

Teitl (Miss, Mr, Mrs, Ms, ac ati): 

Cyfenw: 

Enw cyntaf: 

Cyfeiriad a chod post: 

Rhif ffôn cyswllt: 

Cyfeiriad e-bost: 

Perthynas â'r ymgeisydd (er enghraifft, rhiant, gwarcheidwad, gweithiwr 
cymdeithasol, cyfreithiwr): 

A ddylem gysylltu â chi'n uniongyrchol? 

Dylech  Na ddylech  

b) Personau â chyfrifoldeb rhiant am yr ymgeisydd

A ydych yn rhannu cyfrifoldeb rhiant gyda rhiant neu warcheidwad arall? 

Ydw  Nac ydw  

Os “ydw”, rhowch enw'r person hwnnw: 



A oes gorchymyn gofal, goruchwylio, preswyliad neo orchymyn awdurdod lleol 
arall dros y plentyn? 

Oes  Nac oes  

Os “oes”, rhowch enw a chyfeiriad yr awdurdod lleol ac amgau copi o’r 
ddogfennaeth. 

Enw, cyfeiriad a chod post: 

c) Personau sy'n gweithredu ar ran rhywun dros 18 oed sy'n gyfreithiol analluog
o reoli eu materion eu hunan

A yw'r person heb y gallu i reoli eu materion eu hunan dan Ddeddf Galluedd 
Meddyliol 2005 (Lloegr a Chymru) neu Ddeddf Oedolion ag Analluogrwydd 
(Yr Alban) 2000 neu Orchymyn Iechyd y Meddwl (Gogledd Iwerddon) 1986? 

Ydy  Nac ydy  

A oes gennych gyfrifoldeb yn ôl y gyfraith am y person hwn? 

Oes  Nac oes  

Os “oes”, anfonwch dystiolaeth o hyn. 

d) Personau'n gweithredu fel cynrychiolydd yr ymgeisydd fel arall

Rhif DX (dyma gyfeiriad post 
cyfreithiol cyfreithiwr):  

Rhif rheoleiddio rheoli ceisiadau (os 
yn berthnasol): 

Cyfeirnod y dylem ei ddatgan mewn 
gohebiaeth: 

Cadarnhewch eich bod wedi egluro i'r ymgeisydd mai nhw sy'n gyfrifol am dalu 
unrhyw ffi y gallech ei chodi: 

Ydw  Nac ydw  



Adran 3: Manylion y person a fu farw 

a) Teitl (Miss, Mr, Mrs, Ms, ac ati):

b) Cyfenw:

c) Enw cyntaf:

d) Dyddiad geni:

e) Dyddiad marw:

f) Rhywedd:

Benyw  Gwryw 

g) Cyfeiriad a chod post:

Adran 4: Manylion y digwyddiad 

Rydym yn derbyn y gall ailadrodd manylion y digwyddiad fod yn anodd. Fodd bynnag, 
mae’r wybodaeth rydym yn gofyn amdani’n hanfodol er mwyn inni asesu’ch cais. 

a) Dyddiad ac amser y digwyddiad:

b) Cyfeiriad y digwyddiad:

c) Gwlad y digwyddiad:

Adran 5: Adrodd am y digwyddiad 

a) Pryd adroddwyd am y digwyddiad?

b) A adroddwyd am y digwyddiad wrth yr heddlu?

Do  Naddo  

Os adroddwyd am y digwyddiad wrth awdurdod arall ond nid wrth yr heddlu ewch yn 
syth at gwestiwn i) 

c) Yr heddlu yr adroddwyd am y digwyddiad wrthynt:



d) Cyfeiriad yr orsaf heddlu ble adroddwyd am y digwyddiad:

e) Enw a rhif adnabod y swyddog heddlu yr adroddwyd am y digwyddiad wrtho:

f) Bydd gan yr heddlu gyfeirnod maent yn ei ddefnyddio wrth adnabod y
digwyddiad hwn. Gofynnwch iddynt am 
hwn a'i ysgrifennu yma: 

g) Pwy adroddodd am y
digwyddiad? 

h) A yw'r achos wedi mynd i'r llys?

Ydy  Nac ydy  

i) Enw'r awdurdod yr adroddwyd am y digwyddiad wrtho (os nad yr heddlu):

Adran 6: Treuliau angladd 

Os ydych wedi talu am gost angladd neu wedi cyfrannu ati byddwn yn gwneud taliad 
o £2,500 ichi ar ôl cadarnhau cymhwysedd.

Os yw mwy nag un ymgeisydd yn honni eu bod wedi cyfrannu at gost yr angladd, 
byddwn yn dyrannu’r £2,500 yn unol â’r swm maent wedi’i dalu. 

Os ydych yn hawlio treuliau angladd uwchben £2,500, bydd angen ichi anfon 
tystiolaeth ddogfennol atom, gan gynnwys derbynebion, am gyfanswm y costau 
angladd fel y gallwn benderfynu a gawsant eu “tynnu’n rhesymol”. Gallwn dalu swm 
ychwanegol hyd at £2,500. Mae’n rhaid i’r dyfarniad llawn ar gyfer treuliau angladd 
beidio â bod yn uwch na £5,000. 

a) A oeddech yn ariannol ddibynnol ar yr ymadawedig?

Oeddwn  Nac oeddwn  

b) A ydych yn talu rhan o gostau'r angladd?

Ydw  Nac ydw 



c) Pwy arall sydd wedi cyfrannu at gostau'r angladd?

d) Beth yw cyfanswm cost yr angladd?

e) A ydych yn ymgeisio am gostau'r angladd yn unig?

Ydw  Nac ydw  

Adran 7: Anaf personol 

Efallai y bydd gennych hawl i ymgeisio am ddyfarniad ychwanegol os cawsoch eich 
anafu’n bersonol o ganlyniad uniongyrchol i’r digwyddiad hwn. Cyfeiriwch at y 
canllaw i ddigollediad am ragor o wybodaeth ar gymhwysedd. Os cwblhewch yr 
adran hon sylwer y byddwn yn anfon dau gyfeirnod achos atoch y dylech eu rhoi 
wrth gysylltu â’r swyddfa hon. Bydd un cyfeirnod ar gyfer yr hawliad ynghylch 
dyfarniad marwol, a bydd yr ail ar gyfer yr hawliad anaf personol. 

a) A oeddech yn bresennol yn y digwyddiad hwn?

Oeddwn  Nac oeddwn  

b) Os “nac oeddwn”, pryd daethoch yn ymwybodol fod yr ymadawedig wedi cael
ei anafu'n farwol? 

c) Rhowch fanylion cryno am eich rhan yng nghanlyniadau'r digwyddiad:

Mewn rhai achosion o anaf difrifol iawn gallwn wneud taliadau tuag at golled o 
enillion neu dreuliau arbennig. Cadwch unrhyw dderbynebion sy’n perthyn i dreuliau 
arbennig a delir o ganlyniad i’r anafiadau a ddisgrifir isod. Gallwch ganfod rhagor 
am dreuliau arbennig yn ein canllaw i’r cynllun digolledu am anafiadau troseddol. 



Adran 8: Eich anafiadau 

a) Rhestrwch yr anafiadau corfforol a/neu feddyliol a dderbynioch o ganlyniad i'r
digwyddiad. Mae angen i hyn fod yn ddisgrifiad cryno'n unig: 

b) A ydych wedi mynd i ysbyty neu'ch MT i gael triniaeth am eich anafiadau?

Ydw  Nac ydw  

c) A ydych yn derbyn triniaeth o hyd?

Ydw  Nac ydw  

d) Os “ydw”, beth yw'ch symptomau cyfredol?

Adran 9: Manylion meddygol 

a) Enw'r MT neu feddygfa?

b) Cyfeiriad yr MT:

c) Dyddiad ymweliad cyntaf â'r MT:

d) A aethoch i'r ysbyty/Adran Damweiniau ac Achosion Brys?

Do  Naddo 



e) Cyfeiriad Ysbyty/Adran
Damweiniau ac Achosion Brys: 

f) Dyddiad mynychu:

g) Cyfeirnod Ysbyty/Claf:

h) A ydych wedi mynychu unrhyw ysbytai eraill i dderbyn triniaeth?

Ydw  Nac ydw  

i) Cyfeiriad ysbyty:

j) Dyddiadau mynychu:

k) Cyfeirnod Ysbyty/Claf:

l) Enw'r meddyg ymgynghorol:

m) Adran:

n) A wnaethoch ymweld â’ch deintydd?

Do  Naddo  

o) Enw'r deinyydd:

p) Cyfeiriad y deintydd:



q) Dyddiad ymweliad cyntaf:

r) A wnaethoch ymweld ag unrhyw ddarparwyr triniaeth eraill (e.e.
ffisiotherapydd)? 

Do  Naddo  

s) Os “do”, rhowch fanylion am ddarparwyr triniaeth eraill :

t) A fyddwch yn derbyn unrhyw driniaeth bellach?

(Os “byddaf”, ewch i gwestiwn u; os “na fyydaf”, ewch i gwestiwn x) 

Byddaf  Na fyddaf  

u) Pwy fydd yn rhoi triniaeth ichi?

v) Pryd fydd y driniaeth hon yn cychwyn?

w) Cyfeiriad ar gyfer triniaeth bellach:

x) A yw unrhywrai o'ch anafiadau wedi achosi creithiau?

Ydyn  Nac ydyn  

Adran 10: Pobl eraill a allai gymhwyso 

a) A oes rhywun arall rydych yn ystyried y gallai fod yn "berthynas gymwys"?

Oes  Nac oes  



b) Os “oes”, rhowch enw, cyfeiriad  a pherthynas y "perthnasau cymwys"hyn i'r
person a fu farw (gweler ein canllaw i'r Cynllun i weld diffiniad o berson a allai 
fod yn "berthynas cymwys". Defnyddiwch ddalennau ychwanegol os oes angen. 

Enw: 

Cyfeiriad: 

Perthynas: 

Enw: 

Cyfeiriad: 

Perthynas: 

Enw: 

Cyfeiriad: 

Perthynas: 

Adran 11: Ceisiadau blaenorol 

a) A ydych wedi hawlio digollediad am anafiadau troseddol o'r blaen?

Ydw  Nac ydw  

b) Os “ydw”, rhowch eich cyfeirnod(au) CICA blaenorol inni (er enghraifft,
X/02/345678-CW-89)? 

c) Enw ar adeg y digwyddiad:

d) Dyddiad y cais:

e) Cyfeiriad ar adeg y digwyddiad:



Adran 12: Taliadau neu ddigollediad gan ffynonellau eraill 

Mae’n rhaid ichi ddweud wrthym am unrhyw hawliadau eraill rydych yn eu gwneud 
neu wedi’u gwneud i sefydliadau eraill, a hefyd am unrhyw daliadau rydych yn eu 
derbyn neu wedi derbyn o ganlyniad i’r digwyddiad hwn. Rhowch enw a chyfeiriad 
llawn y person neu sefydliad rydych yn disgwyl derbyn taliad ganddo, y dyddiad y 
cychwynnodd yr hawliad, a swm y digollediad rydych wedi’i dderbyn neu’n gobeithio 
ei dderbyn. 

a) Enw'r person neu sefydliad:

b) Cyfeiriad a chod post:

c) Dyddiad y cychwynnodd yr
hawliad: 

d) Y swm rydych wedi'i dderbyn neu'n disgwyl ei dderbyn:

Adran 13: Collfarnau troseddol yn y DU neu dramor 

Mae’n rhaid inni ystyried collfarnau troseddol ymgeisydd sydd heb ddarfod. Rydym 
yn gwneud gwiriadau ar gollfarnau ymgeiswyr. I’n helpu delio â’ch achos, os oes 
gennych gollfarnau troseddol, mae’n rhaid ichi ddarparu manylion isod, gan 
ddechrau gyda’r un diweddaraf. Os cawsoch eich collfarnu dramor, rhowch wybod 
inni am y wlad. 

A oes gennych unrhyw gollfarnau troseddol, gan gynnwys rhybuddion neu 
geryddon syml, yn y DU neu dramor? 

Oes  Nac oes  

a) Trosedd 1:

Dedfryd: 

Dyddiad y ddedfryd: 

Trosedd: 

Gwlad: 



b) Trosedd 2:

Dedfryd: 

Dyddiad y ddedfryd: 

Trosedd: 

Gwlad: 

c) Trosedd 3:

Dedfryd: 

Dyddiad y ddedfryd: 

Trosedd: 

Gwlad: 

d) Os oes unrhyw gollfarnau pellach, rhestrwch nhw isod gan ddefnyddio'r un
fformat ag uchod (dedfryd; dyddiad y ddedfryd; trosedd; gwlad): 

Adran 14: Collfarnau troseddol yr ymadawedig yn y DU neu dramor 

Hefyd mae’n rhaid inni ystyried collfarnau troseddol yr ymadawedig. I’n helpu delio 
â’ch achos, os oedd gan yr ymadawedig unrhyw gollfarnau troseddol, mae’n rhaid 
ichi ddarparu manylion isod, gan ddechrau gyda’r un diweddaraf. 

A oedd gan yr ymadawedig unrhyw gollfarnau troseddol, gan gynnwys 
rhybuddion neu geryddon syml, yn y DU neu dramor? 

Oedd  Nac oedd  

a) Trosedd 1:

Dedfryd: 

Dyddiad y ddedfryd: 

Trosedd: 

Gwlad: 



b) Trosedd 2:

Dedfryd: 

Dyddiad y ddedfryd: 

Trosedd: 

Gwlad: 

c) Trosedd 3:

Dedfryd: 

Dyddiad y ddedfryd: 

Trosedd: 

Gwlad: 

d) Os oes unrhyw gollfarnau pellach, rhestrwch nhw isod gan ddefnyddio'r un
fformat ag uchod (dedfryd; dyddiad y ddedfryd; trosedd; gwlad): 

15. Gwybodaeth ychwanegol

Rhowch wybod inni am unrhyw beth arall rydych yn ystyried y dylem ei wybod. 
Parhewch ar ddalen arall os oes angen. 

Rhif cwestiwn Gwybodaeth ychwanegol 



Ffurflen gydsyniad a llofnod 

Llofnodwch y ffurflen gydsyniad a’i dychwelyd atom yn y cyfeiriad ar y dudalen 
flaen. 

Darllenwch y rhan hon yn ofalus cyn ei llofnodi. Mae’ch llofnod yn awdurdodi’r 
Awdurdod Digolledu am Anafiadau Troseddol (“yr Awdurdod”) i ymchwilio i’ch 
hawliad a chael adroddiadau gan y bobl a sefydliadau perthnasol. Os ydych wedi 
penodi cynrychiolydd mae’ch llofnod hefyd yn ein hawdurdodi i ohebu â nhw. Sylwer 
y cedwir dyfarniadau i bobl ifanc dan oed fel arfer. 

Rwyf wedi darllen y datganiadau dilynol ac rwyf yn cytuno â nhw: 

1. Mae’r wybodaeth rwyf wedi’i rhoi i’r Awdurdod Digolledu am AnafiadauTroseddol
(“yr Awdurdod”) yn wir. Rwyf yn deall y gallaf fod yn atebol i erlyniad neu gamau 
gweithredu eraill os wyf yn rhoi gwybodaeth sy’n anghywir o fwriad. 

2. Mae gan yr Awdurdod fy nghaniatâd i gynnal gwiriad collfarnau arnaf (a’r
ymadawedig mewn ceisiadau am anafiadau marwol). 

3. Rwyf yn cytuno i hysbysu’r Awdurdod neu, os yn briodol, y Gwasanaeth Tribiwnlysoedd –
Diogolledu Anafiadau Troseddol (TS-CIC) o unrhyw newidiadau i’r wybodaeth rwyf wedi’i 
darparu neu y byddaf yn ei darparu. 

4. Rwyf yn cytuno y gall yr Awdurdod ddarparu gwybodaeth rwyf wedi’i darparu yn y
ffurflen hon i Gyllid a Thollau EM (HMRC) ac y gall HMRC ddarparu holl fanylion fy 
incwm trethadwy a enillir (gan gynnwys ei ffynhonnell) a’m cyfraniadau Yswiriant 
Gwladol hyd yn hyn i’r Awdurdod. Dim ond y wybodaeth leiaf sydd ei hangen ar yr 
Awdurdod i asesu fy nghais a rennir. 

5.Rwyf yn rhoi fy nghysyniad i’r Awdurdod gysylltu ag unrhyw un o’r sefydliadau a
restrir isod a chael gwybodaeth ganddynt er mwyn prosesu fy hawliad neu i ddilysu 
unrhyw ddarn o’r wybodaeth rwyf wedi’i darparu. Hefyd gall yr Awdurdod roi 
gwybod i’r bobl a sefydliadau a restrir isod fy mod wedi gwneud y cais hwn a rhoi 
gwybod iddynt am benderfyniad fy achos ble mae’n briodol: 

a) Awdurdodau’r heddlu mewn unrhyw wlad y gallwn fod wedi byw ynddi fel
oedolyn;

b) Y Swyddfa Cofnodion Troseddol ACPO (ACRO);

c) Awdurdodau ac ymarferwyr meddygol (gan gynnwys meddygon a llawfeddygon
yr heddlu) â gwybodaeth sy’n berthnasol i’m achos;

d) Yr Adran Gwaith a Phensiynau;

e) Cyllid a Thollau EM;

f) Unrhyw berson neu sefydliad arall â gwybodaeth sy’n berthnasol i’r cais hwn;

g) Y cynrychiolydd a enwir gennyf (os oes un).

Os yw’r person a anafwyd yn 12 oed neu’n hŷn mae’n rhaid iddynt lofnodi’r 
ffurflen hon yn a) isod. Os ydych yn llenwi’r ffurflen hon ar ran rhywun dan 18 oed 
neu ar ran rhywun sydd, hyd yn oed â chymorth, heb y galluedd i’w deall neu 
wneud penderfyniad arni, dylech lofnodi yn b) isod. 

a)Llofnodwch b) Llofnodwch

Printiwch Printiwch 

Dyddiad Dyddiad 



Ffurflen fonitro cyfle cyfartal 

Rydym yn anelu at ddarparu gwasanaeth teg sy'n trin pawb yn gyfartal. I sicrhau ein 
bod yn gwneud hyn, rydym yn casglu gwybodaeth am y bobl sy'n gwneud hawliadau. 
Mae'r cwestiynau hyn yn opsiynol a gallwch ddewis i'w hateb neu beidio. Sylwer y 
dylai'r wybodaeth rydych yn ei darparu fod am y person sy'n ymgeisio am 
ddigollediad (yr ymgeisydd) ac nid am unrhyw berson sy'n gwneud yr hawliad ar eu 
rhan. Ni fydd eich ymateb yn effeithio ar eich hawliad. 

Cedwir y wybodaeth hon ar wahân i’ch cais a chaiff ei thrin yn gwbl gyfrinachol. 

Rhywedd 

Benyw  Gwryw  

A ydych yn eich adnabod fel trawsryweddol, trawsrywiol neu ryngrywiol? 

Ydw  Nac ydw  

Oedran 

Dan 16  16-24 25-34  35-44 

45-55  56-65 Dros 65  

Crefydd 

Baha’i Bwdaidd  Cristnogol  Hindw  Iddewig  

Moslimaidd  


Parsïaidd  Rastaffaraidd Sicaidd Dim 

Arall (datganwch) 

Cyfeiriadedd rhywiol 

Heterorywiol Hoyw/Lesbiadd Deurywiol  

A ydych yn ystyried eich bod yn anabl? 

Ydw Nac ydw  



A ydych yn? 

Gwyn Cymysg Asiadd Du Tsieineaidd Arall  

Os yn wyn: 

Prydeinig Seisnig Gwyddelig Albanaidd Cymreig Gwyn 
arall  

Os yn gymysg: 

Gwyn a Charibïaidd du Gwyn ac Asiaidd Gwyn ac Affricanaidd du  

Cymysg arall  

Os yn Asiaidd 

Prydeinig Indiaidd Pacistanaidd Bangladeshaidd Asiaidd arall  

Os yn ddu: 

Prydeinig  Caribïaidd Affricanaidd Cymysg arall  

Os yn Dsieineaidd: 

Tsieineaidd Tsieineaidd arall  

Os arall: 

Ethnigrwydd arall (datganwch) 




