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Ffurflen 
Hawlio

Manylion byr yr hawliad

Enw a chyfeiriad 
y Diffynnydd ar 
gyfer cyflwyno 
yn cynnwys cod 
post 

Gwerth

Enw(au) a chyfeiriad(au) yr hawlydd/hawlwyr, gan gynnwys y cod post

SÊL

Enw(au) a chyfeiriad(au) y diffynnydd/diffynyddion, gan gynnwys y cod post

Rhaid i chi nodi eich dewis o Ganolfan Wrandawiadau y Llys Sirol ar gyfer gwrandawiadau isod 
(gweler y nodiadau ar gyfer canllawiau)

Efallai y gallwch gychwyn eich hawliad ar-lein, a allai 
arbed amser ac arian. Ewch i www.moneyclaim.gov.uk i 
gael mwy o wybodaeth.

I gael rhagor o fanylion am y llysoedd, ewch i www.gov.uk/find-court-tribunal.  
Wrth ohebu â’r Llys, cyfeiriwch ffurflenni neu lythyrau at y Rheolwr, gan ddyfynnu rhif yr hawliad bob tro

£

Swm a hawlir

Ffi’r llys

Costau cynrychiolydd 

cyfreithiol

Cyfanswm

Yn y

Rhif Cyfrif Ffi
Cyfeirnod - Help i 
Dalu Ffioedd (os yw’n 
berthnasol))

H W F – –

At ddefnydd y llys yn unig

Rhif yr hawliad

Dyddiad cychwyn



Rhif yr 
Hawliad

Manylion yr Hawliad (atodir)(i ddilyn)

Ydy, neu a fydd, eich cais yn cynnwys unrhyw faterion sy’n dod dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998?  
       Ydy / Bydd          Nac ydy / Na fydd



Datganiad Gwirionedd

Deallaf y gellir dwyn achos dirmyg llys yn erbyn unrhyw un sy’n 
gwneud datganiad anwir, neu sy’n achosi i ddatganiad anwir gael 
ei wneud mewn dogfen a ddilysir gan ddatganiad gwirionedd heb 
gredu’n onest ei fod yn wir.

 Credaf fod y ffeithiau yn y manylion hawliad hwn yn gywir.

 Cred yr Hawlydd fod y ffeithiau a ddatgenir yn y manylion 
hawliad hwn yn gywir. Fe’m hawdurdodir gan yr hawlydd i 
lofnodi’r datganiad hwn.

 Llofnod

 Hawlydd

 Cyfaill cyfreitha (pan fo credydwr y dyfarniad yn blentyn neu’n 
glaf)

 Cynrychiolydd cyfreithiol y ceisydd (fel y’i diffinnir gan CPR 
2.3(1))

Dyddiad

Diwrnod Mis Blwyddyn

Enw llawn

Enw ffyrm cynrychiolydd cyfreithiol yr hawlydd

Os ydych yn llofnodi ar ran ffyrm neu gwmni, nodwch y safle neu’r 
swydd a ddelir



 Cyfeiriad yr Hawlydd neu gynrychiolydd cyfreithiol yr Hawlydd y 
dylid anfon dogfennau iddo.

Adeilad a stryd

Ail linell y cyfeiriad

Tref neu ddinas

Sir  (dewisol) 

Cod post

Os yw’n berthnasol 

Rhif ffôn

Ffacs Rhif ffôn

Rhif DX

Eich Cyf.

E-bost

Dewch o hyd i sut mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn defnyddio’r wybodaeth bersonol yr ydych yn 
ei rhoi iddynt wrth lenwi ffurflen: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service/
about/personal-information-charter
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