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1. Beth yw eich enw, neu, os ydych chi’n gynrychiolydd cyfreithiol, beth yw enw’ch cwmni?

3. Pa orchymyn yr ydych yn gofyn i’r llys ei wneud, a pham? 

4.
Ydych chi wedi atodi copi drafft o’r gorchymyn rydych yn 
gwneud cais amdano? 

Do Naddo

6. Pa mor hir dybiwch chi fydd y gwrandawiad?

Ydy pob parti wedi cytuno ar yr amcangyfrif hwn o 
amser?

5. Sut ydych chi am i’r cais hwn gael ei drin? mewn 
gwrandawiad heb wrandawiad

mewn gwrandawiad dros y ffôn

I gael help i lenwi’r ffurflen hon, darllenwch 
ganllawiau ffurflen N244. 

Awr Munud

Ydy Nac Ydy

7.
Rhowch fanylion unrhyw gyfnod neu ddyddiad treial a 
bennwyd

8.
Barnwr o ba lefel y mae ei angen ar gyfer eich 
gwrandawiad?

9. I bwy y dylid cyflwyno’r cais hwn?

9a. Nodwch  y cyfeiriad cyflwyno y (heblaw am fanylion yr 
hawlydd neu’r diffynnydd) unrhyw barti a enwir yng 
nghwestiwn 9.

Hawlydd Diffynnydd Cynrychiolydd Cyfreithiol 

Arall (manylwch)

2. Ydych chi’n

Os ydych chi’n gynrychiolydd cyfreithiol  pwy ydych chi’n ei gynrychioli?

Enw’r llys Rhif yr Hawliad

Rhif cyfrif ffi 
(Os yw’n berthnasol)

Cyfeirnod helpu i dalu Ffioedd 
(Os yw’n berthnasol)

H W F – –

Rhif y Warant  
(os yw’n berthnasol)
Enw’r Hawlydd (gan gynnwys y cyfeirnod)

Enw’r Diffynnydd (gan gynnwys y cyfeirnod)

Dyddiad

Darganfyddwch sut mae Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM yn defnyddio gwybodaeth 
bersonol a roddwch iddynt pan fyddwch chi’n 
llenwi ffurflen: https://www.gov.uk/government/
organisations/hm-courts-and-tribunals-service/
about/personal-information-charter
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10. Pa wybodaeth y byddwch yn dibynnu arni i gefnogi’ch cais?

y datganiad tyst sydd ynghlwm

y datganiad achos

y dystiolaeth a nodir yn y blwch isod

Os bydd angen, defnyddiwch ddalen ar wahân i barhau.



3

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.

 Credaf fod y ffeithiau a roddir yn adran 10 (ac ar unrhyw ddalennau 
parhau) yn wir.

 Cred y Ceisydd fod y ffeithiau a roddir yn adran 10 (ac ar unrhyw 
ddalennau parhau) yn wir. Fe’m hawdurdodir gan y ceisydd i 
lofnodi’r datganiad hwn

 Llofnod

 Ceisydd

 Cyfaill cyfreitha (pan fo’r ceisydd yn blentyn neu’n Barti a Warchodir) 
 Cynrychiolydd cyfreithiol y ceisydd (fel y’i diffinnir gan CPR 2.3(1))

Dyddiad
Diwrnod Mis Blwyddyn

Enw Llawn

Enw ffyrm cynrychiolydd cyfreithiol y ceisydd

Os ydych yn llofnodi ar ran ffyrm neu gwmni, nodwch y safle neu’r 
swydd a ddelir
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 Cyfeiriad y ceisydd lle dylid anfon dogfennau iddo..

Adeilad a stryd

#

Ail linell y cyfeiriad

 

Tref neu ddinas

Sir (dewisol)

Cod post

Os yw’n berthnasol

Rhif ffôn

Rhif ffacs

Rhif fax

Eich cyfeirnod

Ebost
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