
N463 Adolygiad Barnwrol Cais am ystyriaeth frys (02.22)  ©Hawlfraint y Goron 2022

Tudalen 1

Enw’r llys

Rhif yr hawliad

Rhif y cyfrif ffi

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

H W F — —

Enw’r hawlydd (gan gynnwys unrhyw gyfeirnod)

Enw’r diffynnydd

Partïon â diddordeb

Dyddiad

Diwrnod Mis Blwyddyn

Yr Uchel Lys Barn 
Llys Gweinyddol

Adolygiad Barnwrol
Cais am ystyriaeth frys

Llenwch y ffurflen hon os yw eich cais yn un brys – h.y. 
rhaid ei ystyried o fewn 7 diwrnod.

Rhaid i’r hawlydd neu gyfreithwyr yr hawlydd, 
gyflwyno’r ffurflen hon ar y diffynnydd (diffynyddion) 
ac unrhyw bartïon â diddordeb, gyda ffurflen 
hawlio adolygiad Barnwrol N461 (os nad yw wedi’i 
chyflwyno’n barod).

Os na fyddwch yn llenwi’r ffurflen hon yn gywir, gall 
Swyddfa’r Llys Gweinyddol ei gwrthod.

I’r Diffynnydd (Diffynyddion) a’r Parti/Partïon â 
Diddordeb

Gellir cyflwyniadau a wneir mewn ymateb i’r cais 
hwn gael eu gwneud can unrhyw ddiffynnydd neu barti 
â diddordeb, trwy anfon e-bost i’r Swyddfa Weinyddol 
berthnasol.  Gweler y manylion ar y dudalen olaf.



Tudalen 2

Rhaid i chi lenwi adrannau 1 i 5 ac atodi gorchymyn drafft.

Adran 1 - Rhesymau dros yr ystyriaeth frys



Tudalen 3

Adran 2 – Cyfiawnhad dros wneud cais am 
ystyriaeth frys

2.1 Dyddiad ac amser pan sylweddolwyd yn gyntaf y gallai fod angen 
cais brys.

Diwrnod Mis Blwyddyn

Amser

2.2 Rhowch resymau dros unrhyw oedi wrth wneud y cais.

2.3 Pa ymdrechion sydd wedi’u gwneud i roi rhybudd o’r cais i’r 
diffynnydd ac unrhyw barti â diddordeb?



Tudalen 4

Adran 3 – Amserlen arfaethedig
3.1 Pa mor gyflym ydych chi’n ei gwneud yn ofynnol i’r cais (ffurflen 

N463) gael ei ystyried?

o fewn 3 diwrnod
nodwch mewn oriau (e.e. 2 awr, 24 awr ac ati)

 awr

3 - 6 diwrnod 
nodwch mewn diwrnodau (e.e. 4 diwrnod, 6 diwrnod ac ati)

 diwrnod

3.2 Nodwch natur ac amserlen yr ystyriaeth a geisir.

Ceisir rhyddhad dros dro a dylid ystyried y cais am ryddhad o’r 
fath o fewn

 diwrnod  awr

Ceisir lleihau’r amser ar gyfer AOS a dylid ei ystyried o fewn

 diwrnod   awr

Dylid ystyried cais N461 am ganiatâd ar gyfer adolygiad barnwrol 
o fewn

 diwrnod  awr

Os rhoddir caniatâd ar gyfer adolygiad barnwrol, ceisir 
gwrandawiad terfynol erbyn

Diwrnod Mis Blwyddyn

Ceisir cyfarwyddiadau dros dro eraill a dylai’r cais gael ei 
ystyried o fewn

 diwrnod  awr

Nodyn 3: Bydd hyn yn 
pennu’r amser y caiff eich 
cais ei gyfeirio i’w ystyried.

Dylid gwneud ceisiadau 
nad oes angen eu hystyried 
o fewn 7 diwrnod gan
ddefnyddio ffurflen N244.



Tudalen 5

Adran 4 – Sail dros wneud cais
4.1 Nodwch y seiliau ffeithiol a/neu gyfreithiol y dibynnir arnynt i 

gefnogi eich cais



Tudalen 6

Adran 5 – Cymorth / cyfarwyddiadau interim a 
gorchymyn drafft

5.1 Rhaid atodi gorchymyn drafft, sy’n nodi’r gorchymyn y gwahoddir y 
Llys i’w wneud 

5.2 Nodwch pa gymorth interim a/neu gyfarwyddiadau interim a geisir a 
pham 



Tudalen 7

Adran 6 - Cyflwyno

Cafodd copi o’r math hwn o gais ei gyflwyno i’r diffynnydd/diffynyddion 
a’r partïon â diddordeb fel a ganlyn:

Y Diffynnydd

drwy ei roi i neu ei adael gyda

drwy e-bost at/i

Dyddiad cyflwyno
Diwrnod Mis Blwyddyn

Parti â diddordeb

drwy ei roi i neu ei adael gyda

drwy e-bost at/i

Dyddiad cyflwyno
Diwrnod Mis Blwyddyn



Tudalen 8

Datganiad Gwirionedd

Deallaf y gellir dwyn achos dirmyg llys yn erbyn unrhyw unigolyn 
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 nodir yn y ffurflen hon yn wir. Rwy’n 
cadarnhau bod yr holl ffeithiau perthnasol wedi’u datgelu yn y 
cais hwn.

 Creda’r hawlydd fod y ffeithiau a nodir yn y ffurflen hon yn wir, 
ac mae’n cadarnhau bod yr holl ffeithiau perthnasol wedi’u 
datgelu yn y cais hwn. Fe’m hawdurdodir gan yr hawlydd i 
lofnodi’r datganiad hwn.

 Llofnod

 Hawlydd 

Cyfaill cyfreitha’r Hawlydd

 Cynrychiolydd cyfreithiol yr Hawlydd  (fel y’i diffinnir gan CPR 
2.3(1))

Dyddiad

Diwrnod Mis Blwyddyn

Beth sydd raid i chi ei wneud nesaf
Anfonwch eich ffurflen wedi’i llenwi a’ch gorchymyn drafft i’r llys lle 
mae eich achos yn mynd rhagddo:

Llundain
e-bost: immediates@administrativecourtoffice.justice.gov.uk

Birmingham
e-bost: birmingham@administrativecourtoffice.justice.gov.uk

Caerdydd
e-bost: cardiff@administrativecourtoffice.justice.gov.uk

Leeds
e-bost: leeds@administrativecourtoffice.justice.gov.uk

Manceinion
e-bost: manchester@administrativecourtoffice.justice.gov.uk

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