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Tudalen 1

Rhybudd o gais i orchymyn  
amodol gael ei wneud yn derfynol 
Pan wnaed y gorchymyn amodol mewn cais ar 
y cyd, ond eich bod yn dymuno gwneud cais 
unigol ar y cam hwn.

Enw’r ceisydd 1af

Enw’r 2il geisydd

1. A ydych yn gwneud y rhybudd o gais hwn fwy na 12 mis ar ôl i’r 
gorchymyn amodol gael ei wneud?

 Ydw. Mae hyn oherwydd

 Nac ydw

2. Gwnaed y gorchymyn amodol mewn cais ar y cyd, ond mae’r cais hwn 
yn awr i barhau fel unig gais gan 

 Y ceisydd 1af

 Yr 2il geisydd

ac mae’r ceisydd hwn yn gwneud cais i’r gorchymyn amodol a wnaed 
ar 

Diwrnod Mis Blwyddyn

gael ei wneud yn derfynol.

3. A ydych wedi ffeilio tystysgrif cyflwyno i’r llys i gadarnhau eich bod 
wedi rhoi 14 diwrnod o rybudd i’r parti arall o’ch bwriad i wneud y 
cais hwn ar eich pen eich hun? 

 Do

 Naddo. Ni allwch wneud y cais hwn nes eich bod wedi gwneud  
                      hynny.

Nodyn 2: Yn gyntaf, rhaid i 
chi roi 14 diwrnod o rybudd 
i’r parti arall o’ch bwriad i 
wneud y cais hwn ar eich 
pen eich hun. Yna mae’n 
rhaid i chi ffeilio tystysgrif 
cyflwyno i’r llys i gadarnhau 
eich bod wedi rhoi’r rhybudd 
hwn i’r parti arall.

Rhaid cwblhau’r camau hyn 
cyn y gallwch wneud y cais 
hwn.

Rhif yr achos

AT DDEFNYDD GLlTEM 
 YN UNIG



Tudalen 2

Datganiad Gwirionedd

 Y ceisydd 1af neu’r 2il geisydd

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. 

 Rwy’n credu bod y ffeithiau a nodir yn y ffurflen hon, ac ar unrhyw 
ddalennau parhau, yn wir.

 Mae’r ceisydd yn credu fod y ffeithiau a nodir yn y ffurflen hon, ac 
unrhyw ddalennau parhau, yn wir. Fe’m hawdurdodir gan y ceisydd 
i lofnodi’r datganiad hwn.

 Llofnod

 Ceisydd

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

Dyddiad

Diwrnod Mis Blwyddyn

  

Enw llawn

Enw cwmni’r cynrychiolydd cyfreithiol

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

Dychwelwch eich ffurflen i:  
Gwasanaeth Ysgariadau a 
Diddymiadau GLlTEM
Blwch Post 13226
Harlow  
CM20 9UG

E-bost: 
ymholiadaucymraeg@justice.
gov.uk 

Rhif ffôn: 0300 303 5171 
(Siaradwyr Cymraeg)
Dydd Llun i ddydd Iau  
9am – 5pm,  
dydd Gwener  
9am – 4.30pm
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