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Enw’r llys

Cais am orchymyn
arwystlo ar dir

Rhif cyfrif ffi

(os yw’n berthnasol)

Cyfeirnod Helpu i Dalu Ffioedd
(os yw’n berthnasol)

HW F –

CPR Rhan 73
Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon i wneud cais am
orchymyn sy’n gorfodi tâl ar llog dyledwr y dyfarniad
yn y tir a nodir isod i sicrhau bod y swm sy’n ddyledus
ichi dan y dyfarniad neu orchymyn rydych wedi’i gael
yn cael ei dalu.

Rhif yr Hawliad

–

Enw’r Hawlydd ((yn cynnwys y cyfeirnod)

Enw’r Diffynnydd (yn cynnwys y cyfeirnod)

1. Credydwr y Dyfarniad (yr unigolyn sy’n gwneud y cais hwn)
Beth yw eich enw llawn?

Manylion y dyfarniad neu’r gorchymyn
Beth yw enw’r llys lle gafodd y dyfarniad neu’r gorchymyn ei wneud?

Pa ddyddiad gwnaethpwyd y dyfarniad neu’r gorchymyn?

Beth yw rhif/rhifau’r hawliad? (os yw’n berthnasol)

Os oes gennych rhagor o rifau hawliad, nodwch y rhain ar ddalen ar wahân.

2. Dyledwr y Dyfarniad (yr unigolyn y mae arno arian i chi)
Os yw’n hysbys, beth yw eu dyddiad geni?

Os yw’n hysbys, beth yw eu dyddiad geni?

Beth yw eu cyfeiriad?

Cod post

3. Dyfarniad dyled neu gorfodi gorchymyn atebolrwydd (Llenwch rhan A neu ran B yn unig)
A. – Dyled y dyfarniad
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Beth mae’r dyfarniad neu’r gorchymyn yn ei wneud yn ofynnol i ddyledwr y dyfarniad ei dalu?
£

(gan gynnwys unrhyw gostau a llog)

Pa swm sydd dal yn ddyledus?
(sy’n cynnwys llog pellach sy’n daladwy
ar ddyled y dyfarniad)

£

Ticiwch y blwch/blychau perthnaso)
Nid oedd y dyfarniad neu’r gorchymyn yn darparu ar gyfer 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
£

o’r rhandaliadau sy’n ddyledus dan delerau’r dyfarniad neu’r gorchymyn,
maent wedi dod yn ddyledus ac yn parhau heb ei dalu.

NEU
B. – Gorfodi gorchymyn atebolrwydd
Mae llys ynadon wedi gwneud un neu fwy o orchmynion atebolrwydd am beidio â thalu treth cyngor.
Beth mae’r gorchymyn atebolrwydd yn ei wneud yn ofynnol i ddyledwr y dyfarniad ei dalu?
£

Mae’r swm sy’n ddyledus yn o leiaf £1,000 ac mae tystiolaeth o’r ddyled ynghlwm wrth y cais hwn.
Pa swm sydd dal yn ddyledus?
(sy’n cynnwys llog pellach sy’n daladwy
ar ddyled y dyfarniad)

£

4. Y tir
Beth yw cyfeiriad y tir y mae cais i godi tâl amdano?

Cod post

Y dystiolaeth o fuddiant dyledwr y dyfarniad yn y tir yw:
Mae’r teitl ar gyfer y tir wedi’i gofrestru yng Nghofrestrfa Dir EM dan y Rhif Teitl
ac mae copi Swyddfa o’r cofnod(ion) Cofrestrfa Dir ar gyfer y teitl(au) ynghlwm.

NEU
Nid yw’r tir wedi’i gofrestru ac mae tystiolaeth amgen o fuddiant dyledwr y dyfarniad yn y tir ynghlwm.

5. Buddiant dyledwyr y dyfarniad yn y tir
dyledwr y dyfarniad yw’r unig berchennog
mae dyledwr y dyfarniad yn gyd-berchennog
mae dyledwyr y dyfarniad yn fuddiolwr dan ymddiriedolaeth
mae gan dyledwr y dyfarniad, fel partner, fuddiant yn yr eiddo partneriaeth
gwnaethpwyd y dyfarniad neu’r gorchymyn yn erbyn dyledwr y dyfarniad fel ymddiriedolwr dan
ymddiriedolaeth
mae buddiant y dyledwr yn y tir, fel y dangosir gan y copi swyddfa o’r cofnodion Cofrestrfa Dir ynghlwm
NEU
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 o ddyledwr y dyfarniad
NEU
Mae credydwr y dyfarniad yn ymwybodol o gredydwyr eraill o ddyledwr y dyfarniad
(enw a chyfeiriad llawn yn cynnwys cod post pob credydwr, ac os yw’n hysbys, natur y ddyled a’r swm)
Enw Llawn

Cyfeiriad yn cynnwys cod post

Natur y ddyled

7. Unigolion eraill y dylid cyflwyno’r dyfarniad neu’r gorchymyn arnynt

Swm

manylion unrhyw un arall sydd â buddiant yn yr eiddo
(yn cynnwys unrhyw gyd-berchnogion, ymddiriedolwyr ac unigolion gyda hawl preswylio
Mae gan neu gall fod yr unigolion canlynol fuddiant yn yr eiddo
(darparwch enwau llawn a chyfeiriadau llawn gyda chodau post, ac os yw’n hysbys, natur y buddiant)
Enw Llawn

Cyfeiriad yn cynnwys cod post

Natur y buddiant

8.Rhagor o wybodaeth

Mae credydwr y dyfarniad yn gofyn i’r llys ystyried y canlynol (darparwch unrhyw dystiolaeth ychwanegol i gefnogi
eich cais):

9. Ffynonellau gwybodaeth –

Llenwch yr adran hon os yw credydwr y dyfarniad yn ffyrm, yn gwmni neu’n
gorfforaeth arall

Rhoddir yr wybodaeth yn y cais hwn ar ôl gwneud ymholiadau priodol â’r holl unigolion o fewn sefydliad credydwr
y dyfarniad a all wybod am y ffeithiau.
Enw’r unigolyn sy’n llenwi’r ffurflen hon

Safle neu swydd a ddelir ganddo/ganddi

Enw’r ffyrm, y cwmni neu’r gorfforaeth arall

Datganiad o Wirionedd
*Rwy’n credu (mae credydwr y dyfarniad yn credu) bod y ffeithiau a nodir yn y ffurflen gais hon yn wir.
*Rwyf wedi cael fy awdurdodi gan gredydwr y dyfarniad i lofnodi’r datganiad hwn.

Llofnod

Date
*(Credydwr y dyfarniad)(Cyfaill cyfreitha (lle bo credydwr y dyfarniad yn blentyn neu’n glaf ))
(Cynrychiolydd cyfreithiol credydwr y dyfarniad)
*dileer 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 gyfeiriad cynrychiolwyr cyfreithiol credydwr y dyfarniad ble dylid anfon
dogfennau.
Os yw’n berthnasol

Rhif ffôn
Rhif ffacs
Cod post

Rhif DX
Eich cyf

E-bost

Hysbysiad i gredydwr y dyfarniad
Ceir rhagor o wybodaeth am sut i wneud 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
Llenwch eich ffurflen yn llawn a sicrhewch bod y dogfennau gofynnol ynghlwm. Bydd eich cais yn cael ei
ddychwelyd ichi os yw’n anghyflawn. Bydd hyn yn oedi’r broses o gyflwyno’ch cais.
Ticiwch i gadarnhau eich bod wedi gwneud y pethau canlynol
Bod enwau’r partïon a rhif yr hawliad wedi’u nodi ar y ffurflen
Eich bod wedi nodi’r rhif cyfrif ffi
neu
Rydych wedi amgáu’r ffi o

£

neu

Dylid gwneud pob siec yn daladwy i
GLlTEM.

Eich bod wedi llenwi ac atodi’r ffurflen ‘Gwneud cais am help i dalu ffioedd’ (EX160)
Eich bod wedi atodi’r dogfennau neu’r dystiolaeth sy’n ofynnol gan Adran 3B.
Bod y dogfennau neu’r dystiolaeth sy’n ofynnol dan Adran 4 wedi’u atodi.
Eich bod wedi atodi un copi ychwanegol o’r cais a’r dogfennau ategol i’w dychwelyd ar gyfer cyflwyno.

Ble i anfon y ffurflen ar ôl ei llenwi
Canolfan Hawlio Arian y Llysoedd Sirol (CCMCC)
Blwch Post 527
Salford
Manceinion Fwyaf
M5 0BY

Ar gyfer cais Llys Sirol

NEU
Ar gyfer cais llys sirol sy’n cynnwys buddiant mewn cronfa
yn y llys, anfonwch eich cais at y ganolfan wrandawiadau
Llys Sirol lle gwnaethpwyd y gorchymyn.

Gellir dod y hyd i gyfeiriadau’r Canolfannau
Gwrandawiadau Llys Sirol yn
courttribunalfinder.service.gov.uk

NEU
Ar gyfer ceisiadau Uchel Lys neu ceisiadau Cofrestrfa
Ddosbarth

Gellir dod y hyd i gyfeiriadau’r Uchel Lys a’r
Gofrestrfa Ddosbaryh yn
courttribunalfinder.service.gov.uk

I gael gwybod sut mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol pan
fyddwch yn llenwi ffurflen, ewch i: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service/
about/personal-information-charter

