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1. Credydwr y dyfarniad  (y sawl sy’n gwneud y cais hwn)

Beth yw eich enw llawn?

Manylion y dyfarniad neu’r gorchymyn

Beth yw enw’r llys ble gwnaethpwyd y dyfarniad neu’r gorchymyn?

Ar ba ddyddiad y rhoddwyd y dyfarniad neu’r gorchymyn?

Beth yw rhif yr hawliad? (os yw’n berthnasol)

2. Dyledwr y dyfarniad  (y sawl sydd mewn dyled i chi)

Beth yw enw llawn dyledwr y dyfarniad?

Os yw’n hysbys, beth yw ei ddyddiad geni?

Beth yw ei gyfeiriad?

Cod Post 

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon i wneud cais am 
orchymyn i osod arwystl ar fuddiant dyledwr y dyfarniad 
yn y gwarannau a grybwyllir isod, i sicrhau bod y swm 
sy’n ddyledus i chi yn unol â’r dyfarniad neu’r gorchymyn 
yn cael ei dalu.



3.  Dyled dyfarniad neu orfodi gorchymyn atebolrwydd  (Llenwch ran A neu ran B yn unig)

A. – Dyled dyfarniad

Faint sy’n rhaid i ddyledwr y dyfarniad ei dalu, yn ôl y dyfarniad neu’r gorchymyn?

£ (gan gynnwys unrhyw gostau a llog)

Pa swm sy’n dal yn ddyledus?

£ (gan gynnwys llog ychwanegol sydd i’w 
dalu ar y ddyled dyfarniad)

Ticiwch y blwch (neu’r blychau) perthnasol

Nid oedd y dyfarniad neu’r gorchymyn yn caniatáu talu mewn rhandaliadau

Gwnaethpwyd y dyfarniad neu’r gorchymyn ar ôl 1 Hydref 2012

Gwnaethpwyd y dyfarniad neu’r gorchymyn cyn 1 Hydref 2012 ac mae 

£
o’r  rhandaliadau oedd yn ddyledus o dan y dyfarniad neu’r gorchymyn 
bellach yn ddyledus ac yn dal heb eu talu.

NEU

B. – Gorfodi gorchymyn atebolrwydd

Mae Llys Ynadon wedi cyflwyno un neu fwy o orchmynion atebolrwydd am beidio â thalu treth gyngor.

Beth sy’n rhaid i ddyledwr y dyfarniad ei dalu, yn ôl y gorchymyn atebolrwydd?

£

Mae’r swm sy’n ddyledus yn £1,000 o leiaf ac mae tystiolaeth o’r ddyled wedi’i hatodi i’r cais hwn.

Pa swm sy’n dal yn ddyledus?

£ (gan gynnwys llog ychwanegol sydd i’w 
dalu ar y ddyled dyfarniad)

4. Y gwarannau
Dyma’r gwarannau y ceisir gorfodi arwystl arnynt (rhowch fanylion llawn):



5. Buddiant dyledwr y dyfarniad
Dyma fuddiant dyledwr y dyfarniad yn y gwarannau (rhowch fanylion llawn):

Mae credydwr y dyfarniad yn credu bod hyn yn wir oherwydd:

6. Credydwyr eraill  (ticiwch un blwch yn unig)

Nid yw credydwr y dyfarniad yn ymwybodol o unrhyw gredydwyr eraill sydd gan ddyledwr y dyfarniad.

NEU
Mae credydwr y dyfarniad yn gwybod am y credydwyr eraill canlynol sydd gan ddyledwr y dyfarniad 
(enw llawn a chyfeiriad gan gynnwys cod post pob credydwr ac, os yw’n hysbys, natur y ddyled a’i gwerth):

Enw llawn Cyfeiriad gan gynnwys y cod 
post Natur y ddyled Swm 

7. Unigolion eraill sydd i’w cyflwyno (ticiwch un blwch yn unig)
 Nid oes gan unrhyw unigolyn arall fuddiant yn y gwarannau (gan gynnwys unrhyw gyd-berchnogion, 
ymddiriedolwyr)

NEU
Mae gan, neu mae’n bosib bod gan, yr unigolion canlynol fuddiant yn y gwarannau 
(rhowch enwau llawn, cyfeiriadau llawn a chodau post, a natur y buddiant os yw’n hysbys)

Enw llawn Cyfeiriad gan gynnwys y cod 
post Natur y buddiant



8. Rhagor o wybodaeth
Mae credydwr y dyfarniad yn gofyn i’r llys ystyried y canlynol 
(rhowch unrhyw dystiolaeth ychwanegol i gefnogi’ch cais):

9. Ffynonellau gwybodaeth  - Dim ond os yw credydwr y dyfarniad yn ffyrm neu’n 
     gwmni neu’n gorfforaeth arall ddylid llenwi’r adran hon

Rhoddir yr wybodaeth yn y cais hwn ar ôl holi’r holl unigolion yn sefydliad credydwr y dyfarniad a allai fod â 
gwybodaeth am y ffeithiau.

Enw’r sawl sy’n llenwi’r ffurflen hon

Safle neu swydd a ddelir

Enw’r ffyrm neu’r cwmni neu gorfforaeth arall

Datganiad Gwirionedd
*Rwy’n credu (mae credydwr y dyfarniad yn credu) bod y ffeithiau a nodir yn y cais hwn yn wir.

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

Llofnod Dyddiad

*(Credydwr y dyfarniad) (Cyfaill cyfreitha (pan fo credydwr y dyfarniad yn blentyn neu’n 
glaf ))
  (Cynrychiolydd cyfreithiol credydwr y dyfarniad)

*dilëwch fel sy’n briodol
Enw llawn

Enw ffyrm cynrychiolydd cyfreithiol credydwr y dyfarniad 

Safle neu swydd a ddelir (os yn llofnodi ar ran ffyrm neu gwmni)



Cyfeiriad credydwr y dyfarniad neu gynrychiolydd cyfreithiol credydwr y dyfarniad y dylid anfon dogfennau iddo.

Os yw’n berthnasol

Rhif ffôn

Rhif ffacs

Rhif DX

Eich cyf.

E-bost

Cod post



Nodyn i gredydwr y dyfarniad

Mae modd cael rhagor o wybodaeth ynglŷn â gwneud cais am orchymyn arwystlo yn EX325 Gorchmynion Dyled 
Trydydd Parti a Gorchmynion Arwystlo - Sut mae gwneud cais am orchymyn?  Sut mae ymateb i orchymyn? 

Ar gael yn http://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/WelshFormFinder.do

Llenwch y ffurflen i gyd a gwneud yn siŵr bod y dogfennau angenrheidiol wedi’u hatodi.  Bydd eich cais yn 
cael ei ddychwelyd atoch os nad yw’n gyflawn. Bydd hyn yn gohirio’r gwaith o gyhoeddi’ch cais. 

Ticiwch i gadarnhau eich bod wedi gwneud y canlynol

Rhoi enwau’r partïon a rhif yr hawliad ar y ffurflen

Rhoi rhi y cyfrif ffi

neu

Cynnwys y ffi o £ Gwnewch eich siec yn daladwy i  GLITEM
neu

Llenwi ac atodi’r ffurflen ‘Gwneud cais am help i dalu ffioedd’ (EX160)

Atodi’r dogfennau neu’r dystiolaeth y mae eu hangen yn Adran 3B

Atodi copi ychwanegol o’r cais a’r dogfennau ategol i gael eu dychwelyd ar gyfer eu cyflwyno.

 
I ble ddylech chi anfon eich ffurflen wedi’i llenwi

Ar gyfer cais yn y Llys Sirol

Canolfan Hawlio Arian y llys Sirol
PO Box 527
Salford
Greater Manchester
M5 0BY

NEU

Ar gyfer cais y llys sirol sy’n cynnwys buddiant mewn cronfa 
yn y llys, anfonwch eich cais i ganolfan wrandawiadau’r Llys 
Sirol lle cafodd y gorchymyn ei wneud. 

Mae modd gweld cyfeiriadau Canolfannau 
Gwrandawiadau’r Llys Sirol yn 
courttribunalfinder.service.gov.uk

NEU

Ar gyfer ceisiadau’r Uchel Lys neu’r Gofrestrfa Ddosbarth
Mae modd gweld cyfeiriadau’r Uchel Lys neu’r 
Gofrestrfa Ddosbarth yn  
courttribunalfinder.service.gov.uk
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