
FL407A Cais am warant arestio (01.23)  ©Hawlfraint y Goron  2023

Tudalen  1

Cais am Warant Arestio

Gorchymyn Amddiffyn rhag Priodas dan Orfod  
Rhan 4A Deddf Cyfraith Teulu 1996

Ar y  dydd o    20 , gwnaeth y llys orchymyn

[neu ymrwymodd yr atebydd] fel a ganlyn:(1)

Rwyf i,(2)        yn gwneud cais 
am orchymyn y dylid cyhoeddi gwarant i arestio yr unigolyn sydd wedi methu 
cydymffurfio â’r gorchymyn (neu sydd wedi torri’r ymrwymiad) neu sydd fel arall 
wedi cyflawni dirmyg llys mewn perthynas â’r gorchymyn (neu’r ymrwymiad).

Mae’r unigolyn wedi anufuddhau i’r gorchymyn [neu wedi torri’r ymrwymiad] 
neu wedi cyflawni dirmyg llys mewn perthynas â’r gorchymyn [neu’r 
ymrwymiad] drwy (3)

(1) Nodwch yr union 
rannau o’r gorchymyn neu’r 
ymrwymiad sy’n berthnasol i’r 
cais hwn.

(2) Rhowch enw’r ceisydd

(3) Rhestrwch ym mha 
ffyrdd yr honnir i’r unigolyn 
anufuddhau i’r gorchymyn 
neu dorri’r ymrwymiad. Os 
bydd angen, defnyddiwch 
ddalen ar wahân.

 

Enw’r llys

Rhif yr achos

 

Enw’r ceisydd  
(gan gynnwys unrhyw gyfeirnod)

Enw’r atebydd  
(gan gynnwys unrhyw gyfeirnod)  



Page 2
FL407A Cais am warant arestio (01.23) 

Datganiad gwirionedd
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 atebydd 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

 Atebydd

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

Dyddiad

Diwrnod Mis Blwyddyn

  

Enw llawn

Enw cwmni cynrychiolydd cyfreithiol yr atebydd

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