
ADM2 Cydnabyddiad Cyflwyno (04.06) 

Mae swyddfa’r llys yn

ar agor rhwng 10 am a 4.30 pm o ddydd Llun tan ddydd Gwener.  Cyfeiriwch bob ffurflen neu lythyr at Reolwr y Llys a nodwch rif yr hawliad.

Cydnabyddiad Cyflwyno
(hawliad Morlys)

Disgrifiad o’r diffynnydd/diffynyddion:-

Yn Yr Uchel Lys Barn
 Adran Mainc y Frenhines
 Llys y Morlys

Rhif yr Hawliad

Hawlydd(ion)

Diffynnydd/ 
Diffynyddion

(yn cynnwys cyf.)

Enw llawn y person a ddisgrifir uchod:-

Natur perchnogaeth yr eiddo

Y cyfeiriad yng Nghymru neu Loegr lle dylid anfon dogfennau sy’n ymwneud â’r hawliad hwn (gan gynnwys cyfeirnod, os yw 
hynny’n briodol)

Llofnod

(Diffynnydd)(Twrnai’r Diffynnydd)

Os ydych chi’n ffeilio cydnabyddiad cyflwyno ond heb ffeilio: 
• amddiffyniad o fewn 28 diwrnod i ddyddiad cyflwyno 

manylion yr hawliad; neu
• datganiad o achos gwrthdrawiad o fewn 2 fis (yn achos 

hawliad gwrthdrawiad),
mae’n bosibl y caiff dyfarniad ei gofnodi yn eich erbyn.

Os nad ydych yn ffeilio cais o fewn 28 diwrnod i ddyddiad 
cyflwyno manylion yr hawliad (2 fis yn achos hawliad 
gwrthdrawiad), cymerir eich bod yn derbyn awdurdodaeth y llys 
ac mae’n bosibl y caiff dyfarniad ei gofnodi yn eich erbyn.

os yw’n berthnasol

Rhif ffacs

Rhif DX

e-bostCôd Post

Dyddiad(os llofnodir ar ran ffyrm neu gwmni)

Rhif ffôn

Safle neu 
swydd a 
ddelir

Os na fyddwch yn ffeilio cydnabyddiad cyflwyno o fewn 14 diwrnod i ddyddiad cyflwyno’r ffurflen 
hawlio i chi, a boed manylion yr hawliad wedi eu cyflwyno gydag ef nei beidio, mae’n bosibl y caiff 
dyfarniad ei gofnodi yn eich erbyn.

1. Rwyf yn bwriadu amddiffyn y cyfan o’r 
hawliad hwn

2. Rwyf yn bwriadu amddiffyn rhan o’r hawliad 
hwn

3. Rwyf yn bwriadu herio awdurdodaeth

4. Fy nyddiad geni yw

Ticiwch y blwch priodol
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