
1

Cais am wasanaeth cyflwyno 
personol gan feili llys  

D89 Cais am wasanaeth cyflwyno personol gan feili llys   (10.16) © Hawlfraint y Goron 2016

I’w lenwi gan y Deisebydd / Ceisydd

Enw’r llys Rhif yr Achos

Enw’r Deisebydd/Ceisydd

Enw’r Deisebydd/Ceisydd

Enw’r Deisebydd/Ceisydd

Ffi a godwyd/Cyfeirnod Dileu Ffi

Rwyf yn dymuno i feili’r llys gyflwyno’r cais yn yr achos hwn. 

Math o achos 

Os ydych chi’n llenwi’r ffurflen hon â llaw, defnyddiwch 
BRIFLYTHRENNAU BRAS  a thiciwch y blychau sy’n 
berthnasol 

Amgaeaf lun diweddar o’r unigolyn Nid oes gennyf lun diweddar o’r unigolyn 

Y cyfeiriad (yng Nghymru a Lloegr) y dylid ceisio cyflwyno’n bersonol gan feili yw: 

Enw llawn

Yr Atebydd Y Cyd-atebydd

yw

Dyddiad geni

Cod post

Rhif ffôn 

Darparwch ddisgrifiad o’r unigolyn neu lun diweddar os yw ar gael.  Dylai’r disgrifiad gynnwys taldra, lliw gwallt, lliw 
llygaid, ethnigrwydd ac unrhyw farciau neu nodweddion amlwg. 

Pa bryd fyddai’r adeg(au) gorau i gyflwyno? 

Os oes ganddynt gerbyd, rhowch fanylion 

Gwneuthurwr Model Lliw Rhif Cofrestru
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Rhif cyfrif ffi’r Cyfreithiwr 

Wrth ddelio â’r atebydd / cyd-atebydd neu breswylwyr arall yr eiddo (os yw’n berthnasol) a ydych wedi dod ar draws 
neu a ydych yn ymwybodol o unrhyw un o’r canlynol?

1. A yw’r atebydd / cyd-atebydd erioed wedi bod yn dreisgar neu wedi’i 
ddyfarnu’n euog o drosedd treisgar?

Do Naddo Anhysbys 

2. A yw’r atebydd / cyd-atebydd erioed wedi gwneud bygythiadau ar lafar neu’n 
ysgrifenedig naill ai’n gyffredinol neu’n benodol mewn perthynas â’r cais 
hwn?

Do Naddo Anhysbys 

3. A yw’r Heddlu wedi bod mewn cysylltiad â’r atebydd/ cyd-atebydd neu 
breswylwyr eraill yr eiddo? 

Do Naddo Anhysbys 

4. A yw’r gwasanaethau cymdeithasol wedi bod mewn cysylltiad â’r atebydd/ 
cyd-atebydd neu breswylwyr eraill yr eiddo? 

Do Naddo Anhysbys

5. A oes cŵn neu unrhyw anifeiliaid eraill allai fod yn beryglus yn cael eu cadw 
yn yr eiddo?

Do Naddo Anhysbys

6. A yw’r atebydd / cyd-atebydd yn dioddef o unrhyw broblemau iechyd 
meddwl neu’n defnyddio / cam-drin cyffuriau neu alcohol mewn unrhyw 
ffordd a allai effeithio ar eu hymddygiad?  

oes Nac oes       Anhysbys

7. A oes gan yr atebydd / cyd-atebydd drwydded arfau tanio neu unrhyw 
euogfarn yng nghyswllt arfau tanio?

oes Nac oes Anhysbys

Os ydych chi wedi ateb Do/Ydy/Oes i unrhyw un o’r uchod, rhowch fanylion 
pellach isod. 

Cyfeiriad

Cod post

Dyddiad

Rhif ffôn 

Llofnod

(Cyfreithiwr y) (Deisebydd) (Ceisydd) 

Llofnod a dyddiad
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