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Tudalen 1

Hysbysiad o gais am orfodaeth 
trwy’r cyfryw ddull gorfodi ag y 
gallai’r llys ystyried yn briodol.

Rheolau Trefniadaeth Teulu 2010 Rheol 33.3(2)(b)

Os ydych yn gwneud cais am ddull penodol o 
orfodaeth, peidiwch â defnyddio’r ffurflen hon. Yn 
hytrach, dylech lenwi’r ffurflen gais briodol a thalu’r 
ffi berthnasol am y cais hwnnw.

Gellid dod o hyd i ffurflenni gorfodi yn www.gov.uk/ 
government/collections/enforcement-forms

Mae’r ceisydd yn gwneud cais am orchymyn yn gorfodi talu’r symiau  sy’n 
ddyledus i’r ceisydd o dan orchymyn 

 y llys

 y llys teulu yn eistedd yn (rhowch enw’r llys) 

Y gorchymyn dyddiedig

Diwrnod Mis Blwyddyn

lle gorchmynnwyd yr atebydd i dalu’r ceisydd  
(rhowch fanylion y darpariaethau a roddwyd yn y gorchymyn)

Os ydych chi’n 
llenwi’r ffurflen hon 
â llaw, defnyddiwch 
BRIFLYTHRENNAU a 
thicio’r blychau sy’n 
berthnasol.

I’w lenwi gan y llys

Enw’r llys

Rhif yr Achos (os yw’n hysbys)

Enw’r ceisydd (credydwr y dyfarniad)

Enw’r atebydd (dyledwr y dyfarniad)

http://www.gov.uk/ government/collections/enforcement-forms
http://www.gov.uk/ government/collections/enforcement-forms
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Erbyn (nodwch y dyddiadau ar gyfer talu sydd yn y gorchymyn)

Mae’r ceisydd yn gwneud cais i’r llys am orchymyn am ddull gorfodi 
ag y gallai’r llys ystyried yn briodol.

At yr atebydd

O ganlyniad i’r cais hwn, mae’r llys wedi cyhoeddi gorchymyn lle mae’n 
rhaid i chi

• anfon Ffurflen E1 wedi’i chwblhau i’r llys ac at y ceisydd; a

• mynychu’r llys ar y dyddiad a’r amser a nodir, i ddarparu rhagor o 
wybodaeth am eich moddion neu wybodaeth arall sy’n berthnasol i 
orfodi’r gorchymyn y cyfeirir ato uchod. 
 

Yn ystod y gwrandawiad ar gyfer y cais hwn, efallai y bydd y llys yn 
gwneud gorchymyn gorfodi ar ffurf unrhyw un o’r isod:

•  gorchymyn atafaelu enillion.

•  gorchymyn dyled trydydd parti

•  gorchymyn arwystlo, gorchymyn stop neu hysbysiad stop

•  gwrit neu warant rheolaeth (atafaelu a gwerthu eiddo personol)

•  penodi derbynnydd.
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Manylion y Ceisydd

Enw’r ceisydd

Cyfeiriad y Ceisydd 

Adeilad a stryd

Ail linell y cyfeiriad

Tref neu ddinas

Sir (dewisol)

Gwlad

Cod post

Rhif ffôn

Cyfeirnod

Cyfeiriad e-bost
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Gwybodaeth am yr Atebydd

Enw’r atebydd

Cyfeiriad yr Atebydd

Adeilad a stryd

Ail linell y cyfeiriad

Tref neu ddinas

Sir (dewisol)

Gwlad

Cod post

Rhif ffôn

Cyfeirnod

Cyfeiriad e-bost

Os ydych chi wedi darparu cyfeiriad e-bost yr atebydd:

  Rwy’n cadarnhau hyd y gwn i, mai dim ond yr atebydd sydd â 
mynediad i’r cyfrif e-bost uchod

Bydd y llys yn cyflwyno’r cais ar yr atebydd drwy e-bost oni bai eich 
bod yn ticio’r blwch isod

 Cyflwynwch y cais hwn drwy’r post yn unig 

 Byddaf yn trefnu i’r cais gael ei gyflwyno ar yr atebydd

Cyfeiriad e-bost: Rhowch 
gyfeiriad e-bost arferol yr 
atebydd (y cyfeiriad e-bost 
a ddefnyddir yn gan yr 
atebydd ar gyfer e-byst 
personol) neu gyfeiriad 
e-bost a ddarperir gan yr 
atebydd ar gyfer cyflwyno 
(er enghraifft, cyfeiriad 
e-bost ei gynrychiolydd 
cyfreithiol). Dylech osgoi 
defnyddio cyfeiriad e-bost 
gwaith oherwydd efallai 
na fydd yn gyfrinachol.
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Datganiad i gefnogi cais

Dymuna’r ceisydd ddibynnu ar y canlynol: 

Os yw’r gorchymyn yn darparu ar gyfer taliadau cyfnodol

1. ae’r gorchymyn yn darparu ar gyfer taliadau i’w gwneud ar

y  diwrnod o bob     wythnos      mis    arall 

ar y ftfradd o  fesul  .

Mae ôl-ddyledion taliadau ar ddyddiad y cais hwn sy’n cyfateb i

 £  .

Os yw’r gorchymyn yn darparu ar gyfer talu swm nad yw trwy 
daliadau cyfnodol

2. Mae’r gorchymyn yn darparu ar gyfer taliadau i’w gwneud erbyn 

Diwrnod Mis Blwyddyn

  

  Ni wnaethpwyd y taliad erbyn y dyddiad hwnnw

NEU

 Dim ond £  sydd wedi cael ei dalu

 Ar y dyddiad heddiw mae £ dal yn ddyledus  
             dan y gorchymyn 
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3. Mae’r atebydd

 yn preswylio

NEU

 â’i brif leoliad busnes

yn y cyfeiriad isod, sydd o fewn yr ardal ddaearyddol a gwmpesir 
gan y llys hwn

Adeilad a stryd

Ail linell y cyfeiriad

Tref neu ddinas

Sir (dewisol)

Gwlad

Cod post

A/NEU

 gwnaethpwyd y gorchymyn sydd i’w orfodi yn y llys hwn.

4. (os yw’n berthnasol)  

Mae gan y ceisydd hawl i log o    

ar y swm sy’n ddyledus, lle orchmynnir gan y llys neu fel arall yn 

daladwy dan y dyfarniad.

Ardal ddaearyddol: 
gallwch ddod o hyd i ba 
lys sy’n cwmpasu ardal 
ddaearyddol preswylfa’r 
atebydd neu’r prif leoliad 
busnes gan ddefnyddio 
Court and Tribunal 
Finder y Llywodraeth yn: 
www.gov.uk/find-court- 
tribunal.

http://www.gov.uk/find-court- tribunal.
http://www.gov.uk/find-court- tribunal.
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5. Mae’r dull y mae’r swm a nodwyd yng nghwestiwn 1 a/neu 2 (ac 
unrhyw log a hawliwyd dan sylw 4) wedi’i gyfrifo fel a ganlyn: 
(rhowch fanylion sut y bu ichi gyfrifo’r swm hwn)

 Rwy’n atodi tystiolaeth bellach o’r cyfrifiad

6.

 Hyd y gorau o’m gwybodaeth a’m cred ni wnaed unrhyw gais i 
amrywio’r gorchymyn yr wyf yn ceisio ei orfodi.

NEU

 Rwy’n ymwybodol bod cais yn mynd rhagddo i amrywio’r 
gorchymyn yr wyf yn ceisio ei orfodi, sydd wedi’i gyhoeddi yn y 
llys teulu.

7.

 Rwy’n bwriadu gwneud cais i’r llys yn y gwrandawiad am 
ganiatâd i orfodi ôl-ddyledion o daliadau a ddaeth yn ddyledus 
dros ddeuddeg mis cyn dyddiad y cais hwn.
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Datganiad gwirionedd

Deallaf y gellir dwyn achos dirmyg llys yn erbyn unrhyw un 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.

 Rwy’n credu bod y ffeithiau a nodir yn y ffurflen hon, ac ar 
unrhyw ddalennau parhau, yn wir.

 Mae’r ceisydd yn credu fod y ffeithiau a nodir yn ffurflen hon, 
ac unrhyw ddalennau parhau, yn wir. Fe’m hawdurdodir gan y 
ceisydd i lofnodi’r datganiad hwn.

 Llofnod

 Ceisydd

 Cynrychiolydd cyfreithiol y ceisydd (fel y’i diffinnir gan FPR 
2.3(1))

Dyddiad

Diwrnod Mis Blwyddyn

  

Enw llawn

Enw cwmni’r cynrychiolydd cyfreithiol

Os ydych yn llofnodi ar ran ffyrm neu gwmni, nodwch y safle neu’r 
swydd a ddelir



Tudalen  9
D50k Hysbysiad o gais am orfodaeth trwy’r cyfryw ddull gorfodi ag y gallai’r llys ystyried yn briodol (04.23) 

Ffi’r llys 
Beth sydd angen i chi ei dalu

Gallwch ddarganfod ffi’r llys am y cais hwn yn: www.gov.uk/
government/publications/fees-in-the-civil-and-family- courts-main-
fees-ex50  

ffi’r llys yw

Sut i dalu ffi’r llys

 Nid wyf wedi cynnwys y taliad oherwydd

 Rwyf wedi gwneud cais am Help i Dalu Ffioedd ar-lein, a fy 
nghyfeirnod yw

H W F

 Rwy’n gwneud cais am Help i Dalu Ffioedd, gweler y ffurflen   
     EX160 sy’n atodedig

 Arall – eglurwch pam

 Talu gyda cherdyn debyd neu gredyd

 Mi dalaf dros y ffôn, ffoniwch fi ar y rhif ffôn canlynol

 Anfonwch neges e-bost ataf gyda’r manylion talu.  
     Fy nghyfeiriad e-bost yw

 Talu ymlaen llaw – Os ydych eisoes wedi talu’r ffi, nodwch y 
cyfeirnod yma

 Rwy’n amgáu siec neu archeb bost, yn daladwy i ‘GLlTEF’

 Galw heibio swyddfa/cownter y llys

 Manylion cyfrif ffioedd – i’w ddefnyddio gan weithwyr   
      proffesiynol cyfreithiol

Eich rhif cyfrif

P B A

Eich cyfeirnod (os yw’n berthnasol)

Os na allwch fforddio 
ffi’r llys
Efallai na fydd rhaid i chi 
dalu ffi, neu efallai cewch 
ostyngiad os nad oes 
gennych lawer o gynilon a 
buddsoddiadau, os ydych 
yn cael budd-daliadau 
penodol neu os ydych ar 
incwm isel.
Gallwch wneud cais am 
help i dalu ffioedd llys 
a thribiwnlys ar-lein yn 
www.gov. uk/help-with-
court-fees neu drwy lenwi 
ffurflen ‘EX160 – Gwneud 
cais am help i dalu 
ffioedd’ a’r cyfarwyddyd 
‘EX160A – Sut i wneud 
cais am help i dalu 
ffioedd’.

Cyfrif ffioedd – ffordd i 
gyfreithwyr, awdurdodau 
lleol a defnyddwyr rheolaidd 
eraill wneud taliadau sy’n 
ymwneud ag achosion sifil a 
theulu.

http://www.gov.uk/government/publications/fees-in-the-civil-and-family- courts-main-fees-ex50
http://www.gov.uk/government/publications/fees-in-the-civil-and-family- courts-main-fees-ex50
http://www.gov.uk/government/publications/fees-in-the-civil-and-family- courts-main-fees-ex50
http://
http://www.gov. uk/help-with-court-fees
http://www.gov. uk/help-with-court-fees
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