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FGM003
Cais i amrywio, ymestyn neu  
ryddhau Gorchymyn Amddiffyn  
rhag Anffurfio Organau Cenhedlu  
Benywod (FGM)
Rhan 1 o Atodlen 2 i Ddeddf Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod 2003

I’w lenwi gan y llys

Dyddiad 
cyflwyno

Rhif yr achos

1. Amdanoch chi (y ceisydd)

Enw llawn

Os nad ydych eisiau i’r atebydd wybod eich cyfeiriad gadewch y rhan hon yn wag a llenwi 
Ffurflen manylion cyswllt C8, os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes. 

Cyfeiriad Rhif ffôn (dewisiol)

Dyddiad geni (os ydych o dan 18 oed)

Cod post

FGM003 Cais i amrywio, ymestyn neu ryddhau Gorchymyn Amddiffyn rhag Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (FGM) (04.17)       © Hawlfraint y Goron 2017

Manylion eich cyfreithiwr – gadewch yn wag os ydych yn cynrychioli chi’ch hun

Enw eich cyfreithiwr

Enw’r ffyrm

Cyfeiriad Cyfeirnod

Rhif ffôn

Cod post

Enw’r llys rydych yn gwneud cais iddo:

Os ydych eisoes yn barti yn yr achos, rhowch eich manylion.

Sylwch: Os ydych yn geisydd unigol, NI DDYLECH gyflwyno’r dogfennau ar yr unigolyn rydych chi’n 
ceisio’r gorchymyn yn ei erbyn eich hun.

Sylwch: dylid gwneud y cais i’r llys sy’n delio â’r achos FGM ar hyn o bryd (boed hwnnw’r llys a 
wnaeth y gorchymyn rydych yn dymuno’i amrywio neu beidio)
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2. Amdanoch chi (y ceisydd)

Rwyf yn gwneud cais i

amrywio (rhowch fanylion isod)

ymestyn (rhowch fanylion isod)

ryddhau

y gorchymyn dyddiedig

Os ydych yn gwneud cais i gael amrywio neu ymestyn y gorchymyn, rhowch fanylion y 
gorchymyn yr hoffech i’r llys ei wneud.

3. Eich rheswm/rhesymau dros wneud cais

Nodwch yn fyr beth yw eich rheswm/rhesymau dros wneud cais

Rhif DX Rhif ffacs

Rhif cyfrif ffi 
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4. Unigolion y dylid cyflwyno’r cais hwn arnynt
Rhowch deitl, enw llawn a chyfeiriad y canlynol (os yw’n hysbys) 
•	 pob atebydd
•	 yr unigolyn y mae’r gorchymyn yn ei amddiffyn, ac
•	 unrhyw unigolyn arall a enwir yn y gorchymyn.

5. Datganiad gwirionedd

*[Rwyf yn credu]*[Mae’r ceisydd yn credu] bod y ffeithiau a nodir yn y cais hwn yn wir.

*Cefais ganiatâd priodol gan y ceisydd i lofnodi’r datganiad hwn.

Printiwch eich enw llawn

Enw ffyrm cyfreithwyr y ceisydd

Llofnod Dyddiad

(Ceisydd) (Cyfreithiwr y ceisydd)

Gellir dwyn achos dirmyg llys yn erbyn rhywun sy’n gwneud datganiad anwir neu’n achosi 
i ddatganiad anwir gael ei wneud mewn dogfen sy’n cael ei gadarnhau gan ddatganiad 
gwirionedd

*dileer fel sy’n briodol

Rhaid cyflwyno’r cais hwn ar yr atebwyr a’r unigolyn sydd i’w 
amddiffyn gan y gorchymyn

Sylwch: Os ydych yn geisydd unigol, NI DDYLECH gyflwyno’r dogfennau ar yr unigolyn rydych chi’n 
ceisio’r gorchymyn yn ei erbyn eich hun.
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