
Cais am Warant Rheolaeth
I’w lenwi a’i lofnodi gan y credydwr neu ei gynrychiolydd cyfreithiol a’i anfon i’r llys gyda’r ffi briodol

3. Enw a 
chyfeiriad 
y Dyledwr

Os oes gennych unrhyw wybodaeth arall a allai helpu’r beilïaid neu os oes gennych reswm i gredu y gallai’r beilïaid ddod ar 
draws unrhyw anawsterau, dylech nodi hynny isod.
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at ddefnydd y llys yn unig

Rhif y Warant.

Dyddiad cyhoeddi:

Gwnaed cais am y warant am                       o’r gloch 

Cod y llys:

Tystiaf na thalwyd y cyfan neu ran o 
unrhyw randaliadau sy’n ddyledus o 
dan y dyfarniad neu’r archeb ac mae’r 
gweddill yn awr yn ddyledus fel y 
dangosir

Llofnod 

Credydwr (cynrychiolydd cyfreithiol y 

Dyddiedig

PWYSIG
Rhaid i chi ddweud wrth y llys ar 
unwaith am unrhyw daliadau a 
dderbyniwch ar ôl ichi anfon y 
cais hwn i’r llys



Dylech ddarparu rhif cyswllt fel y gall y beili siarad â chi os bydd angen gwneud hynny:
Rhif Ffôn yn ystod y dydd:    Rhif ffôn gyda’r nos (os yw’n bosibl): 
Enw cyswllt (lle bo’n briodol):
Rhif ffôn y Dyledwr (os yw’n hysbys):

1.  Enw a 
chyfeiriad 
y Credydwr

2. Enw a  
chyfeiriad  
y gwasanaeth  
taliadau   
gwasanaeth 
 taliadau 

 os yw’n  
wahanol i’r uchod) 
Cyfeirnod/Rhif Ffôn.

4. Manylion y Warant
(A) Y balans sy’n weddill ar ddyddiad gwneud 

y caist

(B) Y swm ar gyfer pa warrant i’w chyhoedd

Cyhoeddi ffi 

Costau’r cynrychiolydd cyfreithiol

Ffi’r Gofrestrfa Tir

CYFANSWM

Os yw swm y warant yn (B) yn llai na’r balans 
yn (A), bydd y swm sy’n ddyledus ar ôl talu’r 

warant yn

Yn y 

Rhif yr Hawliad.

Rhif Cyfrif Ffi.

Help i dalu Ffioedd - Cyfeirnod 
(os yw’n berthnasol

H W F – –



Dewch o hyd i sut mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn defnyddio’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei rhoi 
wrth lenwi ffurflen: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service/about/personal-informa-
tion-charter


