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Cais am orchymyn amodol neu 
orchymyn ymwahaniad (barnwrol)

Enw’r unig geisydd neu’r ceisydd 1af

Enw’r 2il geisydd

Enw’r atebydd

A. Yr unig geisydd

Dylai’r adran hon gael ei llenwi gan geisydd a wnaeth y cais am 
ysgariad/diddymiad/ymwahaniad (barnwrol) fel unig geisydd.

1. Enw llawn yr unig geisydd

Enw(au) cyntaf

Enw(au) canol

Cyfenw

2. Mae’r unig geisydd yn gwneud cais i’r barnwr am orchymyn amodol 
yn yr

 achos hwn am ysgariad

 achos hwn am ddiddymiad

neu

yn achos ymwahaniad (barnwrol), mae’r unig geisydd yn gwneud 
cais i’r barnwr am ymwahaniad  
(barnwrol) yn yr achos hwn. 

Unig geiswyr - llenwch adrannau A, C a D

Ceiswyr ar y cyd - llenwch adrannau B, C a D

Rhif yr achos

Arian ac eiddo pan 
fyddwch yn ysgaru neu’n 
gwahanu

Os nad ydych eisoes wedi 
gwneud cais am orchymyn 
ariannol, gallwch wneud 
hynny o hyd os ydych yn 
dymuno. 

Gallwch ddod o hyd i 
gyfarwyddyd pellach ar 
orchmynion ariannol a sut 
i gael cymorth i gytuno ar 
unrhyw faterion yn www.
gov.uk/money-property-
when-relationship-ends/
apply-for-a-financial-order

AT DDEFNYDD GLlTEM 
YN UNIG

http://www.gov.uk/money-property-when-relationship-ends/apply-for-a-financial-order
http://www.gov.uk/money-property-when-relationship-ends/apply-for-a-financial-order
http://www.gov.uk/money-property-when-relationship-ends/apply-for-a-financial-order
http://www.gov.uk/money-property-when-relationship-ends/apply-for-a-financial-order
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3. A yw’r atebydd wedi ffeilio cydnabyddiad cyflwyno?

 Do

 Naddo. Ewch i gwestiwn 7

4. A yw’r atebydd wedi llofnodi fersiwn papur o’r cydnabyddiad 
cyflwyno?

 Do

 Naddo. Ewch i Adran C.

5. Pwy sydd wedi llofnodi’r cydnabyddiad cyflwyno?  

 yr atebydd  
    (rhaid i chi atodi copi o’r cydnabyddiad cyflwyno i’r ffurflen hon)

 cynrychiolydd cyfreithiol. Ewch i Adran C

6. Rwy’n adnabod y llofnod sy’n ymddangos ym mlwch llofnod y 
datganiad o wirionedd ar y cydnabyddiad cyflwyno, y mae copi 
ohono wedi’i atodi i’r datganiad hwn a’i farcio gydag ‘A’, fel llofnod 
fy

 mhriod 

 mhartner sifil

 sef yr atebydd yn yr achos hwn.

Ewch nawr i Adran C. 

7. Nid yw’r atebydd wedi ffeilio cydnabyddiad cyflwyno, rwyf wedi 
atodi

 tystysgrif cyflwyno (ffurflen FP6)

 an order from the court dispensing with or deeming service

 tystiolaeth arall o gyflwyno (rhowch fanylion isod ac atodwch 
unrhyw dystiolaeth berthnasol)

Ewch nawr i Adran C
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B. Ceisiadau ar y cyd 

Dylai’r adran hon gael ei llenwi gan geiswyr a wnaeth y cais am 
ysgariad/diddymiad/ymwahaniad (barnwrol) ar y cyd. Os hoffech 
barhau fel unig geisydd yn ystod y cam hwn, llenwch gwestiwn 10 
isod.

8. Enw llawn y ceisydd 1af

Enw(au) cyntaf

Enw(au) canol

Cyfenw

9. Enw llawn yr 2il geisydd

Enw(au) cyntaf

Enw(au) canol

Cyfenw

Llenwch naill ai gwestiwn 9 neu gwestiwn 10

10. Cais ar y cyd yw hwn ac y mae’r ddau ohonom yn gwneud cais i’r 
barnwr i wneud gorchymyn amodol

 yn yr achos hwn am ysgariad 

 yn yr achos hwn am ddiddymiad

neu

yn achos ymwahaniad (barnwrol), mae’r ceiswyr ar y cyd yn gwneud 
cais i’r barnwr am

 orchymyn ymwahaniad (barnwrol) yn yr achos hwn.

Ewch nawr i Adran C
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11. Gwnaed y cais am ysgariad/diddymiad/ymwahaniad (barnwrol) 
ar y cyd, ond bydd y cais hwn yn awr yn mynd yn ei flaen fel unig 
gais gan 
 

 Y ceisydd 1af 

 Yr 2il geisydd 

ac y mae’r ceisydd hwn yn gwneud cais i’r barnwr i wneud 
gorchymyn amodol yn yr achos hwn am

 ysgariad

 ddiddymiad

neu

yn achos ymwahaniad (barnwrol), mae’r ceisydd yn gwneud cais i’r 
barnwr am  

 orchymyn ymwahaniad (barnwrol) yn yr achos hwn.

Rhaid i chi hefyd gyflwyno (anfon) copi o’r cais hwn ar y parti 
arall.

C. Datganiad i gefnogi cais am ysgariad/diddymiad/
ymwahaniad (barnwrol)

12. Ydych chi wedi darllen y cais am ysgariad/diddymiad/ymwahaniad 
(barnwrol)?

 Do 

 Naddo

13. Ydych chi eisiau newid unrhyw ddatganiad neu ychwanegu 
rhywbeth at unrhyw ddatganiad yn y cais am ysgariad/diddymiad/
ymwahaniad (barnwrol)?

 Ydw. Hoffwn wneud y newidiadau neu’r ychwanegiadau canlynol:

 Nac ydw. Ewch i Adran D – Datganiad gwirionedd.

Nodyn 11: Os byddwch yn 
penderfynu bwrw ymlaen 
â’r cais fel unig geisydd ar 
ôl gwneud cais ar y cyd i 
ddechrau, ni ellir newid y 
cais yn ôl i fod yn gais ar y 
cyd a dim ond fel unig gais 
y gellir ei wneud yn ystod 
y cam gorchymyn terfynol. 
Y parti arall i’r achos yw’r 
‘atebydd’.

Nodyn 12: Os ydych yn 
diwygio unrhyw beth 
sylweddol yn y cais, efallai 
y bydd angen i chi gyflwyno 
ffurflen gais ddiwygiedig a 
thalu ffi.

Nodwch fanylion y 
newidiadau yma a bydd y llys 
yn rhoi gwybod i chi os oes 
angen i chi wneud hynny ai 
peidio.
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14. Yn amodol ar wneud y newidiadau neu’r ychwanegiadau hyn (os oes 
rhai), a yw popeth sydd wedi’i ddatgan yn eich cais am ysgariad/
diddymiad/ymwahaniad (barnwrol) yn wir?

 Ydy

 Nac ydy 

 Os oes unrhyw ddatganiad y tu allan i’ch maes gwybodaeth chi 
eich hun, nodwch hynny a dywedwch a yw’n wir hyd eithaf eich 
gwybodaeth a’ch cred.
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D. Datganiad Gwirionedd

15. Unig geisydd neu’r ceisydd 1af

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 parhad, yn wir.

 Mae’r ceisydd yn credu fod y ffeithiau a nodir yn y ffurflen hon, 
ac unrhyw ddalennau parhad, 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 cynrychiolydd cyfreithiol y ceisydd

 

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

Noder: os yw’r ceisydd 
yn dibynnu ar lofnod yr 
atebydd ar y Cydnabyddiad 
Cyflwyno (neu unrhyw 
ddogfen arall), rhaid i’r 
ceisydd lenwi’r datganiad 
gwirionedd ac nid y 
cyfreithiwr.
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15. Yr 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 parhad, yn wir.

 Mae’r ceisydd yn credu fod y ffeithiau a nodir yn y ffurflen hon, 
ac unrhyw ddalennau parhad, 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 cynrychiolydd cyfreithiol y ceisydd

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

Dychwelwch y ffurflen i:  
Gwasanaeth Ysgariadau a 
Diddymiadau GLlTEF
Blwch Post 13226
Harlow  
CM20 9UG

E-bost:   
ymholiadaucymraeg@
justice.gov.uk

Rhif ffôn: 0300 303 5171
Dydd Llun i ddydd Iau  
9am - 5pm,  
dydd Gwener 9am - 4.30pm
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