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Cais am Dystysgrif i weithredu fel asiant gorfodi
Llenwch y ffurflen hon mewn LLYTHRENNAU BRAS a’i hanfon i’r cyfeiriad isod:
County Court Business Centre, 4th Floor, St. Katharine’s House, 21–27 St. Katharine’s Street, Northampton,   
Cod post NN1 2LH 

A ydych yn gwneud cais am:  ( fel sy’n briodol)

Tystysgrif gyntaf i weithredu fel asiant gorfodi

Adnewyddu tystysgrif i weithredu fel asiant gorfodi

Os ydych yn gwneud cais i adnewyddu eich tystysgrif, darparwch enw’r llys lle cymeradwywyd eich 
tystysgrif a’r dyddiad dod i ben.

Enw’r llys Dyddiad dod i ben

EAC1 Cais am Dystysgrif i weithredu fel asiant gorfodi (07.17)      © Hawlfraint y Goron 2017

Rhan 1
1. Enw llawn Dyddiad geni

2a. Cyfeiriad cartref Rhif ffôn.

2b. Prif leoliad busnes Rhif ffôn.

2c. Pa gyfeiriad y dylid ei ddefnyddio at ddibenion y cais hwn? Busnes Cartref

3a. A ydych erioed wedi gwneud cais am dystysgrif i atafaelu 
eiddo neu weithredu fel asiant gorfodi, ac wedi cael eich 
gwrthod neu fod wedi’i chanslo?

Do Naddo

3b. Os Do, atebwch y cwestiynau canlynol

Ym mha Lys y cyflwynwyd y cais

Ar ba ddyddiad y gwrthodwyd y cais

neu
Ym mha Lys gafodd y dystysgrif ei chanslo

Dyddiad canslo
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4a. Ydych chi’n hunangyflogedig? Ydw Nac ydw

Os Ydych, nodwch enw a chyfeiriad y cwmni a enwir ar 
eich bond

Enw’r cwmni

Cyfeiriad y cwmni

Os ydych, darparwch enwau unrhyw gwmnïau nad ydynt wedi’u rhestru 
ar eich bond ond y gallwch fod yn gweithredu iddynt fel asiant gorfodi.

Os ydych yn cael eich cyflogi gan ffyrm neu gwmni, darparwch yr wybodaeth ganlynol  

Enw’r cwmni

Enwau llawn yr holl benaethiaid neu gyfarwyddwyr

Enw llawn yr ysgrifennydd

Swyddfa’r busnes a chyfeiriad(au) cofrestredig y swyddfa lle bo’n briodol
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4b. Ydych chi’n gyflogedig fel asiant mewn unrhyw fath arall o 
sefydliad? (e.e. Awdurdod Lleol)

Ydw Nac ydw

Os ydych, nodwch deitl y sefydliad a’r cyfeiriad

Enwau llawn yr unigolion sy’n gyfrifol am reoli a chymryd rheolaeth 
dros nwyddau

Enw(au) a chyfeiriad(au) yr holl unigolion sydd wedi’u hawdurdodi i 
dderbyn hysbysiadau

5. A ydych yn meddu ar drwydded dan Ddeddf Credyd 
Defnyddwyr 1974 ? Ydw Nac ydw

Os Ydych, rhowch gyfeirnod y drwydded

6. Ni ellir rhoi tystysgrif i unrhyw unigolyn sy’n cynnal busnes yn prynu dyledion. 
Os yw’r busnes y byddech wedi’ch cyflogi ganddo yn y busnes o brynu dyledion, 
rhowch fanylion llawn yma.

7. Beth yw natur, a phwrpas cyffredinol, y busnes rydych yn ymwneud ag ef?
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Rhan 2 
8. A ydych chi wedi eich cael yn euog o unrhyw droseddau?

 Wrth ateb y cwestiwn hwn, nid oes rhaid i chi ddatgelu euogfarnau sydd wedi 
dod i ben yn unol â Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974.

Ydw Nac ydw

Os Ydw, nodwch

Dyddiad yr euogfarn

Lleoliad yr euogfarn

I gefnogi eich ateb (Ydw neu Nac ydw), dylech ddangos copi wedi’i ardystio o dystysgrif euogfarn 
droseddol, tystysgrif cofnod troseddol neu dystysgrif cofnod troseddol uwch sy’n ymwneud â chi 
sydd wedi’i chyhoeddi yn unol â Rhan V Deddf yr Heddlu 1997. Ni ddylai’r dystysgrif fod wedi’i 
chyhoeddi mwy na mis yn ôl. 

Rhaid i chi gyflwyno hon yn y ganolfan wrandawiadau Llys Sirol ar ddiwrnod gwrando eich cais.

9. A ydych chi, fel unigolyn neu bartner cwmni wedi cael:

gorchymyn statudol wedi’i gyflwyno arnoch dan 
Ddeddf Ansolfedd 1986?

Do Naddo

gorchymyn methdalu yn eich erbyn? Do Naddo

gorchymyn wedi’i wneud yn eich erbyn a heb gael eich 
rhyddhau o fethdaliad?

Do Naddo

Os Do, rhowch fanylion isod os gwelwch yn dda
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Do Naddo Amherthnasol

10. A ydych chi, fel cyfarwyddwr neu ysgrifennydd cwmni, neu pan 
yn gyfrifol am reoli materion unrhyw sefydliad, o fewn y tair 
blynedd diwethaf, wedi penodi gweinyddwr neu dderbynnydd/
rheolwr gweinyddol, wedi cael deiseb dirwyn i ben wedi’i 
chyflwyno i’r llys, neu wedi pasio cynnig i ddirwyn i ben yn 
wirfoddol

Os Do, rhowch fanylion isod os gwelwch yn dda

11. A ydych erioed wedi cael dyfarniad wedi’i gofnodi, neu 
orchymyn wedi’i wneud yn eich erbyn, naill ai yn yr Uchel Lys 
neu’r Llys Sirol?

Do Naddo

I gefnogi eich ateb (Ydw neu Nac ydw) rhaid i chi arddangos 
copi wedi’i ardystio, wedi’i ddyddio ddim mwy na mis yn ôl, o 
ganlyniad chwiliad o’r Gofrestr Dyfarniadau, Gorchmynion, 
Dirwyon a Phenderfyniadau Tribiwnlysoedd gyda’ch enw llawn 
a’ch cyfeiriadau cartref a busnes am y chwe blynedd diwethaf. 
Dylech gyflwyno hwn gyda’r ffurflen gais.

Rhan 3
Gall y barnwr ond cymeradwyo tystysgrif os yw’n fodlon eich bod yn unigolyn addas a 
phriodol sydd â gwybodaeth ddigonol am y gyfraith a gorfodi dyledion.

12. Rhowch unrhyw wybodaeth isod a all gynorthwyo’r barnwr wrth ystyried eich 
achos, er enghraifft

• tystiolaeth o ennill cymhwyster mewn gorfodi dyledion*

• cofnod o gyflogaeth flaenorol

• tystiolaeth o addysg broffesiynol barhaus*

* atodwch gopïau wedi’u hardystio o’r cymwysterau hyn neu unrhyw ddogfennau eraill a all 
gynorthwyo’r barnwr
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13. Rhaid i chi ddarparu dau eirda hefyd. Gall un ohonynt fod gan eich cyflogwr neu 
swyddog cymeradwy y Gymdeithas Orfodaeth Sifil neu Gymdeithas Swyddogion 
Gorfodi yr Uchel Lys, y mae’n rhaid i un ohonynt wybod am eich gwybodaeth o’r 
gyfraith ynghylch meddiannu nwyddau a phrofiad blaenorol o orfodi dyledion. Dylid 
nodi manylion y canolwyr isod a dylech sicrhau bod y ddau eirda yn cael eu cyflwyno 
gyda’r cais hwn.

Canolwr cyntaf Ail ganolwr

Enw Enw

Cyfeiriad Cyfeiriad

Gall eich cais gael ei wrando 38 diwrnod ar ôl i’r hysbysiad gael ei gyhoeddi.

Rhan 4
Amgaeaf

a. copi wedi’i ardystio o ganlyniad chwiliad o’r Gofrestr Dyfarniadau, 
Gorchmynion, Dirwyon a Phenderfyniadau Tribiwnlysoedd

Oes

b. dau eirda Oes

c. dau lun maint pasbort o fi fy hun Oes

d. y ffi o  £.............. Oes

e. copïau o’r ffurflenni rhagnodedig yr wyf yn bwriadu eu defnyddio 
wrth gymryd rheolaeth dros nwyddau

(i) hysbysiad gorfodi (sy’n ofynnol gan Reoliad 7) Oes

(ii) cytundeb nwyddau a reolir (sy’n ofynnol gan Reoliad 15) Oes

(iii) rhybudd llonyddu (sy’n ofynnol gan Reoliad 16(3)) Oes

(iv) hysbysiad ailfynediad (sy’n ofynnol gan Reoliad 26) Oes

(v) hysbysiad ar ôl mynediad neu gymryd rheolaeth dros nwyddau 
ar briffordd a rhestr o’r nwyddau sydd wedi cael eu cymryd dan 
reolaeth (sy’n ofynnol gan Reoliad 30)

Oes

(vi) hysbysiad o dynnu nwyddau ymaith i’w storio neu werthu 
(sy’n ofynnol gan Reoliad 32)

Oes

(vii)rhestr nwyddau (sy’n ofynnol gan Reoliad 33) Oes

(viii) hysbysiad gwerthu (sy’n ofynnol gan Reoliad 39) Oes

(viiii) hysbysiad gadael (sy’n ofynnol gan Reoliad 47(3)) Oes

Os na fyddwch yn darparu’r wybodaeth a restrir uchod gyda ffurflen gais wedi’i llenwi, ni fydd 
eich cais yn cael ei ystyried ac fe’i ddychwelir atoch.
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Llundain
Canol Llundain

Canolbarth Lloegr 
Birmingham
Northampton
Nottingham 
Worcester

Gogledd Ddwyrain Lloegr 
Gateshead
Kingston Upon Hull
Middlesbrough
Efrog

Rhan 5
Mae nifer y canolfannau gwrandawiadau Llys Sirol lle gellir gwrando eich cais wedi’u cyfyngu i’r rhai a 
restrir isod. Bydd angen i chi fod yn bresennol yn y Llys. 

Gogledd Orllewin Lloegr 
Birkenhead
Burnley
Manceinion

De Ddwyrain Lloegr 
Brighton
Chelmsford
Dartford
Hertford
Norwich
Rhydychen 

De Orllewin Lloegr 
Bryste 
Plymouth
Southampton

Cymru  
Caernarfon
Caerdydd
Abertawe
Wrecsam

Rhan 6 Datganiad Gwirionedd

Yr wyf i, (enw)

yn credu bod y ffeithiau a nodir yn y cais hwn yn wir.

Llofnod (gan y ceisydd)

Dyddiad

A I’w llenwi gan Ganolfan Fusnes y Llys Sirol

Mae’r ceisydd wedi ffeilio’r dogfennau a restrir yn Rhan 4 Do

Ysgrifennwch enw’r ganolfan 
wrandawiadau Llys Sirol, o’r rhai a        
restrir uchod, yr hoffech i’r gwrandawi-
ad gael ei gynnal.

B I’w llenwi gan y llys ar ddiwrnod y gwrandawiad:

Mae’r ceisydd wedi ffeilio yn y llys ar ddiwrnod y gwrandawiad bond 
sydd werth £10,000 Do

neu

Os yw’r ceisydd yn gwneud cais i ailgyflwyno eu tystysgrif - mae bond 
parhau gwerth £10,000 wedi’i gyflwyno yn y Llys Sirol eisoes ac
Rwy’n dilysu ei fod ar y ffeil

Ydw

a

chopi ardystiedig, wedi’i ddyddio ddim mwy na mis yn ôl, dystysgrif 
euogfarn droseddol, tystysgrif cofnod troseddol neu dystysgrif cofnod 
troseddol uwch wedi’i wneud yn erbyn enw llawn a chyfeiriad cartref y 
ceisydd

Ydy
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