Ailosod

Ffurflen Gyffredinol Ymgymeriad
Rhwng

Hawlydd/Ceisydd/Deisebydd

a

Diffynnydd/Atebydd

Dylid defnyddio’r ffurflen
hon ar gyfer ymgymeriad
yn unig, nid ar gyfer
gwaharddeb

Ar y

Yn Llys Sirol

Rhif yr Hawliad.
Cyf. yr Hawlydd.
Cyf. y Diffynnydd

dydd o fis

[20

]

[ymddangosodd yn bersonol][cynrychiolwyd
(1)

(1)

Enw’r unigolyn sy’n rhoi
ymgymeriad

(2)

Nodwch delerau’r
ymgymeriad

gan Dwrnai/Cwnsler]
a rhoddodd ymgymeriad i’r Llys yn addo (2)

Rhowch ddyddiad ac amser
neu ddigwyddiad pan fydd yr
ymgymeriad yn dod i ben

(3)

Ac i fod yn rhwym i’r addewidion hyn hyd (3)
Gall y barnwr gyfarwyddo
mai’r parti sy’n rhoi’r
ymgymeriad fydd yn bersonol
yn llofnodi’r datganiad dros y
dudalen
(4)

Eglurodd y Llys i (1)
ystyr ei ymgymeriad ynghyd â chanlyniadau methu â chadw’i addewidion

(5)
Nodwch unrhyw
gyfarwyddiadau eraill a
roddwyd gan y llys

A derbyniodd y Llys ei ymgymeriad(4) [ac os gorchmynnwyd felly, cyfarwyddodd
y dylai

lofnodi’r datganiad drosodd].

(1)
(6)

Cyfeiriad yr unigolyn sy’n
rhoi’r ymgymeriad

A gorchmynnodd (nodwch enw’r barnwr)

(5)

Dyddiedig
At (1)

Rhybudd Pwysig

o (6)

• Gellir eich anfon i garchar am ddirmyg Llys os torrwch
yr addewidion a roesoch i’r Llys
• Os nad ydych yn deall unrhyw beth yn y ddogfen hon
dylech fynd at Dwrnai, Canolfan Gyngor Cyfreithiol
neu Ganolfan Cyngor ar Bopeth

Mae Swyddfa’r Llys yn
ar agor rhwng 10am a 4pm. Wrth ohebu â’r llys, cyfeiriwch bob ffurflen at y Rheolwr Llys gan ddyfynnu rhif yr achos.
N117 - Ffurflen Gyffredinol Ymgymeriad (4.99)

Argraffwyd ar ran y Gwasaneth Llys

Gall y Llys gyfarwyddo fod y parti sy’n rhoi ymgymeriad yn bersonol yn llofnodi’r isod.

Datganiad
Yr wyf yn deall yr ymgymeriad a roddais ac, os byddaf yn torri unrhyw un o’m haddewidion i’r Llys, y
gellir fy anfon i garchar am ddirmyg llys.

Llofnodwyd

I’w lenwi gan y Llys
Cyflwynwyd
Drwy bostio ar:
Â llaw ar:
Drwy dwrnai ar:

Swyddog:

