Datganiad gwybodaeth am orchymyn cydsynio
mewn perthynas â rhwymedi ariannol

Os ydych chi’n llenwi’r ffurflen hon â llaw,
defnyddiwch BRIFLYTHRENNAU a thiciwch y
blychau sy’n berthnasol.

Enw’r llys

Anogir partïon i lenwi un ffurflen ar y cyd oni bai
bod rheswm da dros beidio â gwneud hynny.

Rhif yr achos

Fodd bynnag, cewch lenwi ffurflenni ar wahân os
dymunwch. Os ydych yn gwneud hynny, mae’n
rhaid i’r ddau barti gadarnhau eu bod wedi darllen
cynnwys cwestiwn 23 a 24 ar y ddwy ffurflen. Os
oes gennych reswm da dros beidio â llenwi un
ffurflen ar y cyd, nodwch beth ydyw yma.

Enw’r ceisydd

Enw’r atebydd

Ydych chi’n llenwi eich ffurflen D81 eich hun yn hytrach nag un ar y
cyd?
Ydw. Nodwch y rhesymau pam

Dalier Sylw: Efallai yr
hoffech ystyried cael cyngor
cyfreithiol/geisio cymorth
cyfreithiol wrth lenwi’r
ffurflen hon.

Nac ydw. Mae’n cael ei chyflwyno fel ffurflen ar y cyd.

AT DDEFNYDD GLlTEM
YN UNIG
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Manylion y briodas/bartneriaeth sifil
1.

Ar ba ddyddiad y gwnaethoch briodi neu ffurfio partneriaeth sifil?
Diwrnod

Mis

Blwyddyn

Os oedd cyn dyddiad y briodas/bartneriaeth sifil a nodwyd uchod,
ar ba ddyddiad wnaethoch chi ddechrau byw gyda’ch gilydd yn
barhaol?
Diwrnod

2.

Mis

Blwyddyn

Ar ba ddyddiad y gwnaeth y llys ganiatáu eich dyfarniad nisi/
gorchymyn amodol am ysgariad/diddymiad/dirymiad neu ddyfarniad/
gorchymyn ymwahaniad (barnwrol)?
Diwrnod

4.

Blwyddyn

Ar ba ddyddiad y gwnaethoch wahanu?
Diwrnod

3.

Mis

Mis

Blwyddyn

A yw’r gorchymyn cydsynio ar gyfer cynhaliaeth interim?
Ydy

Cwestiwn 3: Nodwch ar ba
ddyddiad y gwnaeth y Llys
ganiatáu y:
Dyfarniad nisi /gorchymyn
amodol – dyma’r ddogfen
sy’n nodi nad yw’r llys yn
gweld unrhyw reswm pan na
allwch gael ysgariad
Dyfarniad dirymu
gorchymyn priodas/
gorchymyn dirymu – hon
yw’r ddogfen pan fydd y Llys
yn datgan bod y briodas yn
ddi-rym neu’n ddirymadwy
Ymwahaniad (cyfreithiol) –
hon yw’r ddogfen lle bydd y
Llys yn caniatáu ymwahaniad
ffurfiol.
Os nad oes gennych unrhyw
un o’r dogfennau hyn yna ni
all y llys wneud gorchymyn
cydsynio oni bai ei fod:
• am ‘gynhaliaeth interim’
fel y disgrifir yn Nodyn
4 isod, ac yn yr achos
hwnnw dylech nodi hynny
yn C4, neu
• orchymyn terfynol sy’n
amrywio gorchymyn
taliadau cyfnodol
presennol, neu
• orchymyn terfynol ar gyfer
cynhaliaeth plant.

Nac ydy

5.

A yw’r dyfarniad absoliwt/gorchymyn ysgaru diddymu/dirymu
terfynol wedi’i gyhoeddi?
Ydy, cafodd ei gyhoeddi ar
Diwrnod

Mis

Blwyddyn

Nac ydy, nid yw wedi’i gyhoeddi eto

Cwestiwn 4: Mae
cynhaliaeth interim yn
golygu gorchymyn am
gynhaliaeth tra bo achos yn
yr arfaeth (neu ganlyniad
mewn achos partneriaeth
sifil), taliadau cyfnodol
interim neu amrywiad
interim i orchymyn taliadau
cyfnodol.

Cwestiwn 5: Dyfarniad
absoliwt/gorchymyn
terfynol yw’r ddogfen sy’n
cofnodi bod
priodas neu bartneriaeth
sifil wedi’i dirwyn i ben.
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Dyddiadau geni’r partïon ac unrhyw blentyn/blant
perthnasol
6.

Beth yw dyddiad geni’r
Ceisydd
Diwrnod

Mis

Blwyddyn

Mis

Blwyddyn

Cwestiwn 6: Plentyn
perthnasol (neu blentyn yn
y teulu) yw plentyn y ddau
barti neu blentyn sydd
wedi’i ystyried gan y ddau
barti fel plentyn yn eu teulu
nhw.

Atebydd
Diwrnod

Rhowch enwau a dyddiadau geni unrhyw blentyn/blant yn y teulu sydd
o dan 18 oed, neu unrhyw blentyn arall/blant eraill sy’n ddibynnol ar y
teulu. Os oes mwy na 4 plentyn, parhewch ar ddalen ar wahân.

Plentyn 1
Enw llawn

Diwrnod

Mis

Blwyddyn

Mis

Blwyddyn

Mis

Blwyddyn

Mis

Blwyddyn

Plentyn 2
Enw llawn

Diwrnod

Plentyn 3
Enw llawn

Diwrnod

Plentyn 4
Enw llawn

Diwrnod
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Cytundebau ariannol
7.

Sut y cytunwyd ar y gorchymyn cydsynio arfaethedig sydd ynghlwm
wrth y ffurflen hon?
Trafodaeth rhwng y partïon
Trafodaethau drwy gyfreithwyr
Datrys anghydfod y tu allan i’r llys
(er enghraifft, cyfryngu, negodi neu broses gydweithredol arall)
Arall (defnyddiwch y blwch isod i egluro)
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Cyfalaf ac incwm cyfredol
Dylai’r wybodaeth yn yr adran hon, cyn belled ag y bo modd, fod yn
gywir adeg llofnodi’r datganiad.
Felly, dylid datgan yr wybodaeth cyn gweithredu’r gorchymyn
cydsynio arfaethedig.
Os gwneir cais am orchymyn cynhaliaeth interim yn unig, ewch i
gwestiwn 9 (incwm net).
Cyfalaf
Rhowch yr wybodaeth ganlynol ar gyfer pob parti a’r plentyn/plant (os
yw’n berthnasol). Defnyddiwch ddalennau ychwanegol os bydd angen.
Os oes gennych fwy na dau eiddo, nodwch eu gwerth (ar ôl didynnu
unrhyw forgais) a’r cyfeiriadau ar ddalen ar wahân.

Dylid rhannu cyfalaf yr ydych yn berchen arno ar y cyd yn unol â’r
cyfranddaliadau y mae cyfalaf o’r fath yn cael ei ddal ynddynt ar hyn
o bryd a’u rhestru isod. Os na ddaethpwyd i gytundeb ynghylch y
cyfranddaliadau y mae cyfalaf o’r fath yn cael ei ddal ynddynt, dylid eu
rhannu’n gyfartal.
Rhowch fanylion unrhyw bensiynau ychwanegol ar ddalen ar wahân.
8.

Arian ac eiddo

Math o gyfalaf

A Gwerth eiddo 1 (ar ôl didynnu
unrhyw forgais/forgeisi). Rhowch y
cyfeiriad isod:

Gwerth eiddo 2 (ar ôl didynnu
unrhyw forgais/forgeisiau). Rhowch
y cyfeiriad isod:

Cyfalaf arall, megis arian
B mewn cyfrifon banc, cynilion,
buddsoddiadau, ISAs ayb.

Ceisydd

Atebydd

Plentyn(plant)
(os yw’n
berthnasol)

£

£

£

£

£

£

£

£

£
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C Cyfanswm cyfalaf gros (A + B)

£

£

£

Ceisydd

Atebydd

Plentyn(plant)
(os yw’n
berthnasol)

Rhwymedigaethau (ac eithrio’r
forgais/morgeisi a ddidynnwyd yn A)
D
£
e.e. benthyciadau, gorddrafftiau a
dyledion cerdyn credyd

£

£

Cyfanswm cyfalaf net (ac eithrio
E pensiynau ac iawndal y Gronfa
Diogelu Pensiynau) (C - D)

£

£

£

F Prisiad pensiynau (cyfwerth ag arian
parod) (Gweler cwestiwn 12)

£

£

£

G Prisiad iawndal y PPF

£

£

£

Cyfanswm cyfalaf (E + F + G) £

£

£

Math o gyfalaf

H

Nodiadau
Os oes angen, nodwch yma unrhyw esboniadau ar gyfer y tabl uchod)
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Cyfarwyddyd ar gyfer llenwi tabl 9
9.A Os ydych yn gyflogedig, defnyddiwch y ffigur sydd ar eich slip
cyflog diweddaraf. Os ydych yn hunangyflogedig, bydd angen
i chi gyfrifo’ch cyflog misol ar gyfartaledd gan ddefnyddio’r
ffigurau sydd ar eich datganiad treth HMRC diweddaraf.
9.B Yn yr adran hon, mae’r rhan fwyaf o fudd-daliadau’r wladwriaeth
yn ddi-dreth (ewch i https://www. gov.uk/income-tax/taxfreeand-taxable-state-benefits i weld y rhestr llawn).
9.F Adiwch gyfansymiau’r holl incwm ym mhob colofn.
9.G Os yw un parti yn talu cynhaliaeth neu gynnal plant, tynnwch
y swm o’u colofn nhw (gan ddangos arwydd minws) ac
ychwanegwch hwn at golofn yr unigolyn sy’n cael y taliad.
Enghraifft:
Ceisydd
+£500

Atebydd
–£500

Plentyn(plant)
Amherthnasol

9.H Gweler yr enghraifft yn 9.G ar gyfer cynhaliaeth gŵr/gwraig
rhwng partïon. Fe’i gyflwynir yn yr un ffordd.
9.I Adiwch gyfanswm pob colofn yn 9.G a 9.H at ei gilydd.
Enghraifft:
Ceisydd
Atebydd
G
+£500
–£500
H
+£350
–£350
I (Is-gyfanswm)
+£850
–£850
9.J Nodwch fanylion unrhyw daliadau cynhaliaeth neu gynnal
plant a gafwyd gan unigolyn sydd ddim yn barti i’r achos e.e.
cyn-briod neu bartner ac a gafodd yr arian ei dalu fel rhan o
gytundeb ffurfiol neu anffurfiol.
9.K Nodwch fanylion unrhyw daliadau cynhaliaeth neu gynnal plant
a wnaed gan y naill barti neu’r llall i unigolyn neu blentyn sydd
ddim yn barti i’r achos e.e. cyn-briod neu bartner. Dangoswch
arwydd ‘minws’ yng ngholofn y talwr.
9.L Cyfrifwch gyfanswm gwerth 9.J + 9.K. Cofiwch y bydd 9.K yn
ffigur negyddol.
9.M Adiwch y gwerthoedd yr ydych wedi’u cyfrifo yn 9.F, 9.I a 9.L.

Incwm Net
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9.

Cyfrifwch gyfanswm yr incwm misol net a geir o bob ffynhonnell gan
ddefnyddio’r tablau isod.
Incwm

Ceisydd

Atebydd

Plentyn(plant)
(os yw’n
berthnasol)

A

Incwm a enillir ar ôl talu treth a
chyfraniadau YG

£

£

£

B

Budd-daliadau’r wladwriaeth (yn
cynnwys budd-dal plant)

£

£

£

C Incwm pensiwn a thaliadau iawndal
Y Gronfa Diogelu Pensiynau (PPF)

£

£

£

D Llog o gyfrifon banc

£

£

£

Ffynonellau incwm eraill (e.e. incwm
E o gronfa ymddiriedolaeth, incwm o
£
fuddsoddiadau)

£

£

F

£

£

£

£

£

£

£

£

Is-gyfanswm (G + H) £

£

£

Is-gyfanswm (A + B + C + D + E) £

Taliadau cynnal/cynhaliaeth plant
rhwng y partïon (ychwanegwch
G y taliad i golofn y derbynnydd
a - drwy ddangos ffigur minws tynnwch y taliad o golofn y talwr)
Taliadau cynhaliaeth gŵr/gwraig
rhwng y partïon (ychwanegwch
H y taliad i golofn y derbynnydd
a - drwy ddangos ffigur minws tynnwch y taliad o golofn y talwr).
I
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Incwm

Ceisydd

Atebydd

Plentyn(plant)
(os yw’n
berthnasol)

£

£

£

Taliadau cynnal plant / cynhaliaeth
plant / cynhaliaeth gŵr/gwraig a
wnaed gan y naill barti neu’r llall i
unrhyw unigolyn sydd ddim yn barti
i’r achos hwn (e.e. cyn-briod neu
K bartner neu blentyn nad yw ei riant
£
arall yn barti i’r achos hwn, ac a
dalwyd yr arian fel rhan o gytundeb
ffurfiol neu anffurfiol). Dylid tynnu’r
ffigur hwn o golofn y talwr drwy
ddangos ffigur minws

£

£

L

Is-gyfanswm (J + K) £

£

£

M

Cyfanswm (F + I + L) £

£

£

J

Taliadau cynnal/cynhaliaeth plant
a gafwyd gan unigolyn sydd ddim
yn barti i’r achos hwn (e.e. cynbriod neu bartner) gan y ceisydd, yr
atebydd a/neu y plentyn/plant (os
yw’n berthnasol)
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Cyfalaf ac incwm
ar ôl gweithredu’r gorchymyn arfaethedig
Mae angen i’r adran hon ddangos effaith y gorchymyn arfaethedig
ar y cyfalaf a’r incwm. Defnyddiwch ddalennau ychwanegol os bydd
angen.
Os dymunwch, gallwch gynnwys cyfrifiad effaith net o daenlen
ar ddalen ychwanegol i ddangos canlyniad ariannol y gorchymyn
cydsynio.
Rhaid i’r tablau yn 10 ac 11 ddangos beth fyddai’r sefyllfa cyfalaf ac
incwm petai’r gorchymyn cydsynio arfaethedig yn cael ei wneud.
Os gwneir cais am orchymyn cynhaliaeth interim yn unig, ewch i
gwestiwn 11 (incwm net).
10.

Arian ac eiddo
Math o gyfalaf

Ceisydd

Atebydd

Plentyn(plant)
(os yw’n
berthnasol)

A Gwerth eiddo 1 (ar ôl didynnu
unrhyw forgais/forgeisi) Rhowch y
cyfeiriad isod:

£

£

£

Gwerth eiddo 2 (ar ôl didynnu
unrhyw forgais/forgeisi) Rhowch y
cyfeiriad isod:

£

£

£

Cyfalaf arall, megis arian
B mewn cyfrifon banc, cynilion,
buddsoddiadau, ISAs ayb.

£

£

£

C Cyfanswm cyfalaf gros (A + B)

£

£

£

Rhwymedigaethau (ac eithrio’r
forgais/morgeisi a ddidynnwyd yn A)
D
£
e.e. benthyciadau, gorddrafftiau a
dyledion cerdyn credyd

£

£
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Cyfanswm cyfalaf net (ac eithrio
E pensiynau ac iawndal y Gronfa
Diogelu Pensiynau) (C - D)

£

£

£

Ceisydd

Atebydd

Plentyn(plant)
(os yw’n
berthnasol)

F Prisiad pensiynau (cyfwerth ag arian
parod) (gweler cwestiwn 12)

£

£

£

G Prisiad iawndal y PPF

£

£

£

Cyfanswm cyfalaf a phensiynau
£
(E + F + G)

£

£

Math o gyfalaf

H
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Cyfarwyddyd ar gyfer llenwi tabl 11
11.A Os ydych yn gyflogedig, defnyddiwch y ffigur sydd ar eich slip
cyflog diweddaraf. Os ydych yn hunangyflogedig, bydd angen
i chi gyfrifo’ch cyflog misol ar gyfartaledd gan ddefnyddio’r
ffigurau sydd ar eich datganiad treth HMRC diweddaraf.
11.B Yn yr adran hon, mae’r rhan fwyaf o fudd-daliadau’r
wladwriaeth yn ddi-dreth (ewch i https://www. gov.uk/incometax/taxfree-and-taxable-state-benefits i weld y rhestr llawn).
11.F Adiwch gyfansymiau’r holl incwm ym mhob colofn.
11.G Os yw un parti yn talu cynhaliaeth neu gynnal plant, tynnwch
y swm o’u colofn nhw (gan ddangos arwydd minws) ac
ychwanegwch hwn at golofn yr unigolyn sy’n cael y taliad.
(Gweler isod)
Enghraifft:
Ceisydd
+£500

Atebydd
–£500

Plentyn(plant)
Amherthnasol

11.H Gweler yr enghraifft yn 11.G ar gyfer cyfarwyddyd ar
gynhaliaeth gŵr/gwraig rhwng partïon.
11.I Tynnwch/Adiwch unrhyw daliadau ychwanegol o 11.G ac 11.H.
Enghraifft:
G
H
I
(Is-gyfanswm)

Ceisydd
+£500
+£350
+£850

Atebydd
–£500
–£350
–£850

Plentyn(plant)
Amherthnasol

11.J Nodwch fanylion unrhyw daliadau cynhaliaeth neu gynnal
plant a gafwyd gan unigolyn sydd ddim yn barti i’r achos e.e.
cyn-briod neu bartner ac a gafodd yr arian ei dalu fel rhan o
gytundeb ffurfiol neu anffurfiol.
11.K Nodwch fanylion unrhyw daliadau cynhaliaeth neu gynnal
plant a wnaed gan y naill barti neu’r llall i unigolyn neu blentyn
sydd ddim yn barti i’r achos e.e. cyn-briod neu bartner.
Defnyddiwch arwydd ‘minws’ yng ngholofn y talwr.
11.L Cyfrifwch gyfanswm gwerth 11.J + 11.K. Cofiwch y bydd 11.K yn
ffigur negyddol.
11.M Adiwch y gwerthoedd yr ydych wedi’u cyfrifo yn 11.F, 11.I ac
11.L.
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Incwm Net
11.

Cyfrifwch gyfanswm yr incwm misol net a geir o bob ffynhonnell gan
ddefnyddio’r tablau isod.
Incwm

Ceisydd

Atebydd

Plentyn(plant)
(os yw’n
berthnasol)

£

£

£

Budd-daliadau’r wladwriaeth (yn
cynnwys budd-dal plant

£

£

£

C Incwm pensiwn a thaliadau iawndal
Y Gronfa Diogelu Pensiynau (PPF)

£

£

£

D Llog o gyfrifon banc

£

£

£

Ffynonellau incwm eraill (e.e. Incwm
E o gronfa ymddiriedolaeth, incwm o £
fuddsoddiadau)

£

£

F

£

£

£

£

£

£

£

£

Is-gyfanswm (G + H) £

£

£

Incwm a enillir ar ôl talu treth a
A chyfraniadau YG a didyniadau
gorfodol eraill
B

Is-gyfanswm (A + B + C + D + E) £

Taliadau cynnal/cynhaliaeth plant
rhwng y partïon (ychwanegwch
G y taliad i golofn y derbynnydd
a - drwy ddangos ffigur minws tynnwch y taliad o golofn y talwr)
Taliadau cynhaliaeth gŵr/gwraig
rhwng y partïon (ychwanegwch
H y taliad i golofn y derbynnydd
a - drwy ddangos ffigur minws tynnwch y taliad o golofn y talwr)
I
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Incwm

Ceisydd

Atebydd

Plentyn(plant)
(os yw’n
berthnasol)

£

£

£

£

£

£

L

Is-gyfanswm (J + K) £

£

£

M

Cyfanswm (F + I + L) £

£

£

Taliadau cynnal/cynhaliaeth plant
a gafwyd gan unigolyn sydd ddim
yn barti i’r achos hwn (e.e. cynJ
briod neu bartner) gan y ceisydd, yr
atebydd a/neu y plentyn/plant (os
yw’n berthnasol)
Taliadau cynnal plant / cynhaliaeth
plant / cynhaliaeth gŵr/gwraig a
wnaed gan y naill barti neu’r llall i
unrhyw unigolyn sydd ddim yn barti
i’r achos hwn (e.e. cyn-briod neu
bartner neu blentyn nad yw ei riant
K arall yn barti i’r achos hwn, ac a
dalwyd yr arian fel rhan o gytundeb
ffurfiol neu anffurfiol). Dylid tynnu’r
ffigur hwn o golofn y talwr drwy
ddangos ffigur minws.

12.

A oes yna unrhyw faterion eraill sy’n ymwneud â’r gorchymyn
cydsynio arfaethedig y dylai’r llys eu hystyried?
Oes

Nac oes

Cwestiwn 12: Er
enghraifft, cyflyrau
meddygol, newid mewn
cyflogaeth, unrhyw
newid sylweddol mewn
amgylchiadau, neu
gytundeb sy’n bodoli’n
barod rhyngoch (e.e.
cytundeb cyn priodi,
cytundeb ar ôl priodi neu
gytundeb wrth wahanu).
Os oes gennych brisiad
pensiwn sy’n wahanol
i’r gwerth cyfwerth ag
arian parod a nodir yng
Nghwestiwn 8 a 10 yn Rhes
F, nodwch hynny yma. Os
nad ydych yn cael eich
pensiwn y wladwriaeth,
nodwch yn gryno yma
fanylion y swm yr ydych yn
disgwyl ei gael.
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13.

Eglurwch yn gryno y prif resymau dros fod eisiau’r gorchymyn
cydsynio arfaethedig i rannu eich asedau (e.e. i dalu am rywbeth
penodol yn y cartref neu angen arall, i rannu asedau’n gyfartal, i
rannu asedau yn anghyfartal am reswm penodol neu wneud asesiad
o gapasiti enillion uwch neu is)

14.

Pe bai hawliadau cynhaliaeth yn cael eu hatal gan y gorchymyn
cydsynio arfaethedig (h.y. bydd toriad terfynol), eglurwch yn gryno
sut y bydd pob parti yn cynnal ei hun.

Cwestiwn 13: Os yw
eich gorchymyn cydsynio
arfaethedig yn gwrthbwyso
asedau pensiwn yn erbyn
asedau cyfalaf, eglurwch
yn fyr sut y cytunwyd ar
y cytundeb gwrthbwyso.
Mae gwrthbwyso yn golygu
bod un parti yn cadw eu
pensiwn i gyd, neu ran
ohono, a bod y parti arall
yn cadw neu’n cael asedau
o fath arall.
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15.

Dywedwch wrthym ble byddwch chi, eich gŵr/gwraig/cyn-bartner
a’r plant (os yw’n berthnasol) yn byw, ac ym mha gapasiti y
byddwch yn byw ym mhob eiddo (e.e. perchennog, tenant, ayb.).
Os yw’r plant yn byw gyda’r ddau barti, rhowch eu prif gyfeiriad neu
nodwch yn y golofn ‘Cyfeiriad’ isod os ydynt yn rhannu eu hamser
yn gyfartal rhwng y ddau barti.
Cyfeiriad

Sail meddiannu eiddo

Ceisydd

Atebydd

Enw’r plentyn

Enw’r plentyn

Enw’r plentyn

Enw’r plentyn

16.

Perthnasoedd newydd
Ticiwch y blwch priodol isod.
Ceisydd
Ar hyn o bryd nid wyf yn bwriadu ailbriodi/ffurfio partneriaeth
sifil newydd na chyd-fyw
Rwyf mewn perthynas lle rwyf yn cyd-fyw â rhywun arall
Bu i mi ailbriodi/ffurfio partneriaeth sifil newydd ar
Diwrnod

Mis

Blwyddyn

Rwyf yn bwriadu ailbriodi/ffurfio partneriaeth sifil newydd. Os
ydych yn gwybod yr union ddyddiad, nodwch ef isod.
Diwrnod

Mis

Blwyddyn

Rwyf yn bwriadu cyd-fyw â rhywun arall
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Atebydd
Ar hyn o bryd nid wyf yn bwriadu ailbriodi/ffurfio partneriaeth
sifil newydd na chyd-fyw
Rwyf mewn perthynas lle rwyf yn cyd-fyw â rhywun arall
Bu i mi ailbriodi/ffurfio partneriaeth sifil newydd ar
Diwrnod

Mis

Blwyddyn

Rwyf yn bwriadu ailbriodi/ffurfio partneriaeth sifil newydd. Os
ydych yn gwybod yr union ddyddiad, nodwch ef isod.
Diwrnod

Mis

Blwyddyn

Rwyf yn bwriadu cyd-fywâ rhywun arall
Hysbysiad i ddarparwyr morgais
17

A yw telerau’r gorchymyn cydsynio yn cynnwys trosglwyddo eiddo?
Ydy – ewch i gwestiwn 17.1
Nac ydy – ewch i gwestiwn 18

17.1 A gyflwynwyd hysbysiad o’r cais i ddarparwr(yr) morgais (os o gwbl)
yr eiddo?
Do
Naddo

17.2 A yw unrhyw ddarparwr morgais wedi gwrthwynebu i eiddo gael ei
drosglwyddo, o fewn 14 diwrnod i ddyddiad cyflwyno hysbysiad o’r
cais?
Do
Naddo
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Gorchmynion Pensiwn
18.

A ydych chi’n gwneud cais am orchymyn pensiwn?
Ydw
Nac ydw- ewch i gwestiwn 23

Hysbysiad i’r trefniant pensiwn/Bwrdd PPF (atafaelu pensiwn)
Dylai’r ceisydd ateb y cwestiwn isod os bydd telerau’r gorchymyn
yn cynnwys darpariaeth ar gyfer gorchymyn atafaelu pensiwn a/neu
orchymyn atafaelu iawndal PPF.
19.

A gyflwynwyd hysbysiad i bob unigolyn sy’n gyfrifol am unrhyw
drefniant pensiwn dan Reolau 9.33(1) neu 9.34, ac/neu i Fwrdd y
PPF dan Reol 9.42 neu 9.43 Rheolau Trefniadaeth Teulu 2010?
Do
Naddo

Dylai’r ceisydd ateb y cwestiwn isod os bydd telerau’r gorchymyn yn
cynnwys darpariaeth ar gyfer gorchymyn atafaelu pensiwn yn unig.
20. A yw’r sawl sy’n gyfrifol am y trefniadau pensiwn wedi gwrthwynebu
gwneud gorchymyn atafaelu o fewn 21 diwrnod i ddyddiad
cyflwyno’r hysbysiad o’r cais?
Do

Cwestiwn 18: Dylai’r ceisydd
ateb yr adran hon os bydd
telerau’r gorchymyn yn
cynnwys gorchymyn rhannu
pensiwn neu orchymyn
rhannu iawndal PPF. Os nad
oes gennych bensiwn, neu os
nad oes gorchymyn rhannu
pensiwn neu orchymyn
rhannu iawndal y PPF, ticiwch
‘Nac ydw’ ac ewch i gwestiwn
23.

Cwestiwn 19: Dylai’r ceisydd
ateb yr adran hon os bydd
telerau’r gorchymyn yn
cynnwys gorchymyn atafaelu
pensiwn a/neu orchymyn
atafaelu iawndal pensiwn y
PPF.
Os cyflwynwyd hysbysiad
i bob unigolyn sy’n gyfrifol
am y trefniant pensiwn dan
Reol 9.33(1) neu 9.34 ac/
neu i Fwrdd y PPF dan Reol
9.42 neu 9.43 Rheolau
Trefniadaeth Teulu 2010, yna
ticiwch ‘Do’.
(Gweler https://www.justice.
gov.uk/courts/procedurerules/family/parts/part_09).

Naddo

Rhannu pensiwn neu rannu iawndal PPF
(Ar gyfer rhannu pensiwn yn unig)
21.

A yw’r trefniant pensiwn wedi darparu’r wybodaeth sy’n ofynnol
dan Reoliad 4 Rheoliadau Pensiynau adeg Ysgaru ac ati (Darparu
Gwybodaeth) 2000?
Ydy
Nac ydy

Cwestiwn 21: Dylai’r
trefniant pensiwn ddarparu’r
wybodaeth sy’n ofynnol
dan Reoliad 4 Rheoliadau
Pensiynau adeg Ysgaru ac
ati. (Darparu Gwybodaeth)
2000 (gweler https://
www.legislation.gov.
uk/cy/uksi/2000/1048/
regulation/4/made for the
regulation)
Os ydyw, ticiwch ‘Ydy’. Os
nad ydyw, ticiwch ‘Nac ydy’.
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21.1 A yw’n ymddangos o’r wybodaeth honno fod pŵer i wneud
gorchymyn gan gynnwys darpariaeth dan adran 24B Deddf
Achosion Priodasol 1973 neu baragraff 15 o Atodlen 5 i Ddeddf
Partneriaeth Sifil 2004 (Rhannu Pensiwn)?
Ydy
Nac ydy
(Ar gyfer rhannu iawndal PPF yn unig)
22. A yw’r Bwrdd PPF wedi darparu’r wybodaeth sy’n ofynnol dan
Reoliad 5 Rheoliadau’r Gronfa Diogelu Pensiynau (Rhannu Iawndal
Pensiwn ac Atafaelu adeg Ysgaru ac ati) 2011?
Ydy
Nac Ydy

(Ar gyfer rhannu iawndal PPF yn unig)
22.1 A yw’n ymddangos o’r wybodaeth honno fod pŵer i wneud
gorchymyn ar gyfer rhannu iawndal?
Ydy
Nac ydy

Gorchymyn cydsynio arfaethedig
Pwysig
Mae’n bwysig bod y gorchymyn cydsynio arfaethedig mor glir
â phosib. Wrth ddrafftio eich gorchymyn cydsynio arfaethedig,
fe argymhellir yn gryf eich bod yn defnyddio ‘Standard Orders
Volume 1 (Financial and Enforcement Orders)’. Gellir cael gafael
arno yn www.judiciary.uk/announcements/message-from-mrjustice- mostyn-amendments-to-standard-orders/
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23. Enw llawn y ceisydd

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi darllen y datganiad gwybodaeth am
orchymyn cydsynio gan yr atebydd.
Llofnod

Dyddiad
Diwrnod

Mis

Blwyddyn

24. Enw llawn yr atebydd

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi darllen y datganiad gwybodaeth am
orchymyn cydsynio gan y ceisydd.
Llofnod

Dyddiad
Diwrnod

Mis

Blwyddyn
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Datganiad Gwirionedd y Ceisydd
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 a nodir yn y datganiad gwybodaeth
am orchymyn cydsynio hwn yn wir ac rwyf wedi datgelu’r holl
ffeithiau perthnasol yn llawn.
Creda’r ceisydd bod y ffeithiau a nodir yn y datganiad
gwybodaeth am orchymyn cydsynio hwn yn wir. Fe’m
hawdurdodir gan y ceisydd i lofnodi’r datganiad hwn.
Llofnod

Y Ceisydd
Cyfaill Cyfreitha
Cyfreithiwr

Dyddiad
Diwrnod

Mis

Blwyddyn

Enw llawn

Enw cwmni cyfreithwyr y ceisydd

Os ydych yn llofnodi ar ran ffyrm neu gwmni, nodwch y safle neu’r
swydd a ddelir
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Datganiad Gwirionedd yr Atebydd
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 a nodir yn y datganiad gwybodaeth
am orchymyn cydsynio hwn yn wir ac rwyf wedi datgelu’r holl
ffeithiau perthnasol yn llawn.
Creda’r atebydd bod y ffeithiau a nodir yn y datganiad
gwybodaeth am orchymyn cydsynio hwn yn wir. Fe’m
hawdurdodir gan y atebydd i lofnodi’r datganiad hwn.
Llofnod

Yr Atebydd
Cyfaill Cyfreitha
Cyfreithiwr

Dyddiad
Diwrnod

Mis

Blwyddyn

Enw llawn

Enw cwmni cyfreithwyr yr atebydd

Os ydych yn llofnodi ar ran ffyrm neu gwmni, nodwch y safle neu’r
swydd a ddelir
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Wrth ddychwelyd eich ffurflen, rhaid i chi gynnwys:
• Y gorchymyn cydsynio, ac
• Os yw’n briodol, atodwch unrhyw atodiad rhannu rhannu/
atafaelu pensiwn neu atodiad rhannu iawndal.
Ar gyfer cyfreithwyr
Mae’r gwasanaeth Rhwymedi Ariannol ar-lein ar gyfer gorchmynion
cydsynio ar gael unwaith y byddwch wedi cofrestru â ‘My HMCTS’
drwy anfon neges e-bost i MyHMCTSSupport@Justice.gov.uk.
Byddwch yn gallu llwytho’r D81 fel rhan o’ch cais.
https://www.gov.uk/government/publications/myhmcts-how-touse-online-financial-remedy-services
Ar gyfer ymgyfreithwyr drostynt eu hunain
Pan fydd yr achos hwn yn ymwneud ag ysgariad/diddymiad,
anfonwch eich ffurflen D81 wedi’i llenwi ynghyd â Ffurflen A wedi ei
llenwi, a’r gorchymyn cydsynio i:
Gwasanaeth Rhwymedïau Ariannol GLlTEM
Blwch Post 12746
Harlow
CM20 9QZ
Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, anfonwch neges
e-bost i
ymholiadaucymraeg@justice.gov.uk

Pan nad yw’r achos hwn yn ymwneud ag ysgariad/diddymiad,
anfonwch eich ffurflen D81 wedi’i llenwi (ynghyd â Ffurflen A wedi
ei llenwi), a’r gorchymyn cydsynio i:
GLlTEM / HMCTS
Triton House
St Andrew’s Street North
Bury St. Edmunds
IP33 1TR
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