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FE6 –LLYS  TEULU

Cais am orchymyn  
arwystlo ar dir
FPR Part 40

1. Credydwr (yr unigolyn sydd â’r hawl i dderbyn taliadau)

Beth yw enw llawn y credydwr? 

Manylion y dyfarniad neu’r gorchymyn

Beth yw enw’r llys lle gwnaethpwyd y dyfarniad neu’r gorchymyn?

Ar ba ddyddiad y rhoddwyd y gorchymyn neu’r dyfarniad?

Beth yw rhif yr achos?  (os yw’n berthnasol)

2. Dyledwr (yr unigolyn sydd mewn dyled)

Beth yw enw llawn y dyledwr?

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

Beth yw eu cyfeiriad? 

Cod Post

Beth yw eu cyfeiriad e-bost? 

Beth yw eu rhif ffôn?

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon i wneud cais 
am orchymyn i osod arwystl ar fuddion dyledwr y 
dyfarniad yn y tir a nodir isod er mwyn sicrhau taliad 
o’r swm sy’n ddyledus i chi dan y dyfarniad neu’r 
gorchymyn yr ydych wedi’i gael. 

Enw’r llys Rhif yr Hawliad

Rhif Cyfrif Ffi 

Help i dalu ffioedd -
Cyf. (os yw’n berth-
nasol) H W F – –

Enw’r Credydwr

Enw’r Dyledwr 



3. Dyled y dyfarniad
Dyled y dyfarniad 

Beth mae’r dyfarniad neu’r gorchymyn yn gofyn i ddyledwr y dyfarniad dalu? 

Lwmp swm
£ (gan gynnwys unrhyw gostau a llog)

Taliad Rheolaidd

£ wythnosol misol

Beth yw’r swm sy’n ddyledus ar hyn o bryd? 

£
(gan gynnwys llog pellach sy’n 
daladwy ar ddyled y dyfarniad)

Ticiwch y bocs(ys) perthnasol 

Nid oedd y dyfarniad neu’r gorchymyn yn cynnig opsiwn i dalu fesul tipyn

Gwnaethpwyd y dyfarniad neu’r gorchymyn ar ôl 1 Hydref 2012

Gwnaethpwyd y dyfarniad neu’r gorchymyn cyn 1 Hydref 2012 ac mae 

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

4. Y tir
Beth yw cyfeiriad y tir lle gofynnir am arwystl arno? 

Cod post 

Y dystiolaeth o fudd y dyledwr yn y tir yw: 

Mae’r teitl i’r tir wedi’i gofrestru gyda Chofrestrfa Tir EM o dan Rhif Teitl 

ac mae copi swyddogol o gofnod(ion) y Gofrestrfa Tir ar gyfer y teitl(au) yn 
atodedig

NEU

Nid yw’r tir wedi’i gofrestru ac mae tystiolaeth arall o fudd y dyledwr yn y tir yn atodedig



5. Budd y dyledwr yn y tir

y dyledwr yw’r unig berchennog

mae’r dyledwr yn gydberchennog

mae’r dyledwr yn fuddiolwr ymddiriedolaeth

mae gan y dyledwr, fel partner, fudd mewn eiddo partneriaeth

cafodd y gorchymyn ei wneud yn erbyn y dyledwr fel ymddiriedolwr ymddiriedolaeth

nodir budd y dyledwr yn y tir ar gopi swyddfa cofnodion y Gofrestrfa Tir sy’n atodedig

NEU
creda’r credydwr bod hyn yn wir oherwydd:

6. Other creditors (ticiwch un blwch yn unig)

Nid yw credydwr y ceisydd yn gwybod am unrhyw gredydwyr eraill sydd gan y dyledwr

NEU
Mae credydwr y ceisydd yn gwybod am y credydwyr canlynol sydd gan y dyledwr (enw llawn a 
chyfeiriad gan gynnwys cod post pob credydwr, ac os yn hysbys, natur y ddyled a’r swm):

Enw llawn Cyfeiriad (gan gynnwys cod post) Natur y ddyled Swm



7.Unigolion eraill y dylid cyflwyno arnynt

Nid oes gan unrhyw unigolyn arall fudd yn yr eiddo
(gan gynnwys unrhyw gydberchnogion, ymddiriedolwyr ac unigolion sydd â hawl i feddiannu)

Mae gan, neu efallai fod gan yr unigolion canlynol fudd yn yr eiddo 
(nodwch enwau llawn a chyfeiriadau llawn gan gynnwys cod post, ac os yn hysbys, natur y budd)

Enw llawn Cyfeiriad (gan gynnwys cod post) Natur y budd

8. Rhagor o wybodaeth
Mae’r credydwr yn gofyn i’r llys ystyried y canlynol
(nodwch unrhyw dystiolaeth ychwanegol i gefnogi eich cais):



9. Datganiad Gwirionedd
*Rwy’n credu (Mae’r credydwr yn credu) bod y ffeithiau a nodir yn y ffurflen gais hon yn wir.
*Cefais ganiatâd priodol gan y credydwr i lofnodi’r datganiad hwn.

Llofnod Dyddiad
*(Credydwr) (Cyfaill cyfreitha (lle bo credydwr y dyfarniad yn blentyn neu’n glaf ) 
(Cynrychiolydd cyfreithiol y credydwr)
*dileer fel sy’n briodol

Enw llawn

Enw ffyrm cynrychiolydd cyfreithiol y credydwr

Safle neu swydd a ddelir (os llofnodir ar ran ffyrm neu gwmni)

Cyfeiriad y credydwr neu gynrychiolydd cyfreithiol y credydwr ble dylid anfon dogfennau. 
Os yw’n berthnasol

Rhif ffôn              

Rhif ffacs

Rhif DX

Eich cyf

E-bost

Cod post



Hysbysiad i gredydwr

Gallwch ddod o  hyd i ragor o wybodaeth am 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 o http://hmctsformfinder.justice.gov.uk

Llenwch eich ffurflen yn llawn a gwnewch yn siŵr bod y dogfennau angenrheidiol yn atodedig. 
Bydd eich cais yn cael ei ddychwelyd os nad yw’n gyflawn.  Bydd hyn yn arafu’r broses o gychwyn eich 
cais.

Ticiwch i gadarnhau eich bod wedi gwneud y canlynol

Mae enwau’r partïon a rhif yr hawliad wedi’u nodi ar y ffurflen 

Rydych wedi nodi’r rhif cyfrif ffi

neu

Rydych wedi amgáu’r ffi o £
Gwnewch eich siec yn daladwy i 
GLITEM

neu
Rydych wedi llenwi ac atodi’r ffurflen ‘Gwneud cais am help i dalu ffioedd’ (EX160)

Mae’r dogfennau neu’r dystiolaeth sy’n ofynnol dan Adran 4 yn atodedig. 

Rydych 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

Taliadau a wneir yn uniongyrchol rhwng y partïon

Os cafodd eich gorchymyn cynhaliaeth ei wneud 
yng Nghymru neu Lloegr, mae’r dyledwr yn byw yng 
Nghymru neu Lloegr ac mae’r taliadau yn cael eu 
gwneud yn uniongyrchol rhwng y partïon, dylech 
gyflwyno cais i’ch Llys Teulu dynodedig agosaf.  Mae 
rhestr lawn o’r llysoedd teulu ar gael ar ein gwefan 
courttribunalfinder.service.gov.uk

Bydd angen i chi ddewis y categori  ‘Plant:  materion 
cyswllt plant ac anghydfodau oherwydd taliadau 
cynhaliaeth’ i ddod o hyd i’ch Llys Teulu dynodedig 
agosaf. 

Taliadau a wneir drwy’r llys 

Os cafodd eich gorchymyn cynhaliaeth ei wneud 
yng Nghymru neu Lloegr, mae’r dyledwr yn byw yng 
Nghymru neu Lloegr ac mae’r taliadau yn cael eu 
gwneud drwy’r llys, dylech gyflwyno cais i Ganolfan 
Fusnes Gorfodi Cynhaliaeth lle mae’r dyledwr nawr yn 
byw.

Canolfan Fusnes Gorfodi Cynhaliaeth - Cymru

Canolfan Cyfiawnder Port Talbot , Ffordd Harbourside, 
Port Talbot, De Cymru  SA13 1SB

Ffôn: 01639 642267 
E-bost: Wales_MEBC@hmcts.gsi.gov.uk

Canolfan Fusnes Gorfodi Cynhaliaeth – Lloegr 
(gan eithrio Llundain)

Triton House, St Andrews Street North, Bury St 
Edmunds, Suffolk IP33 1TR 

Ffôn: 0300 123 3034  
E-bost: MEBC.BSE@hmcts.gsi.gov.uk

Canolfan Fusnes Gorfodi Cynhaliaeth - Llundain 

Central Family Court, First Avenue House,  
42-49 High Holborn, London  WC1V 6NP 

Ffôn: 020 7421 8657 
E-bost: MEBC.London@hmcts.gsi.gov.uk 
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