
N316 Cais am orchymyn i ddyledwr ddod i’r llys ar gyfer holi (06.16)   © Hawlfraint y Goron 2016

Cais am orchymyn i 
ddyledwr ddod i’r llys ar 
gyfer ei holi

Mae’r [hawlydd] [diffynnydd] (‘credydwr y dyfarniad’) yn gwneud cais am orchymyn i’r [diffynnydd] [hawlydd] 
(‘dyledwr y dyfarniad’) ddod i’r llys i roi gwybodaeth am fodd credydwr y dyfarniad ac unrhyw wybodaeth arall 
y bydd ei hangen er mwyn gorfodi’r dyfarniad neu’r gorchymyn a roddwyd ar      20      
[gan y         mewn perthynas â hawliad rhif.     ].

1. Dyledwr y dyfarniad
yw dyledwr y dyfarniad

a’i gyfeiriad yw  

2. Dyled y dyfarniad neu orchymyn
[Roedd y dyfarniad neu’r gorchymyn yn ei gwneud yn ofynnol i ddyledwr y dyfarniad dalu £    
(gan gynnwys unrhyw gostau a llog). Y swm sy’n ddyledus yn awr yw £   [sy’n cynnwys 
llog pellach sy’n daladwy ar ddyled y dyfarniad]].

[Roedd y dyfarniad neu’r gorchymyn yn ei gwneud yn ofynnol i ddyledwr y dyfarniad i
               ]

Dalier Sylw:
Holi a dogfennau

Swyddog y llys fydd yn holi, oni bai bod barnwr yn cytuno bod rhesymau penodol i’r holi ddigwydd gerbron 
barnwr.  Fel arfer, bydd swyddog y llys yn gofyn y cwestiynau a nodir yn Ffurflen EX140, a gofynnir i 
ddyledwr y dyfarniad gyflwyno’r holl ddogfennau perthnasol gan gynnwys:

Llenwch adrannau 3,4, a 5 dim ond os yw’n berthnasol.
Rhaid cwblhau’r datganiad gwirionedd ar y dudalen nesaf.

• slipiau cyflog
• cyfriflenni banc
• llyfrau cymdeithas tai
• tystysgrifau cyfranddaliadau
• llyfrau rhent

ac mewn perthynas â busnes
• biliau sy’n ddyledus i’r busnes
• cyfrifon 2 flynedd
• cyfrifon cyfredol y rheolwyr.

• datganiad morgais
• cytundebau hurbrynu ayb
• gorchmynion llys
• unrhyw filiau eraill sy’n ddyledus
• biliau trydan, nwy, dŵr a’r dreth gyngor ar 
gyfer y flwyddyn ddiwethaf.

Cod post

Enw’r llys Rhif yr hawliad

Rhif cyfrif ffi 
(os yw’n berthnasol)

Cyfeirnod Help i dalu ffioedd  
(os yw’n berthnasol)

H W F – –

Rhif y cais 

Enw’r hawlydd (gan gynnwys cyfeirnod)

Enw’r diffynnydd (gan cynnwys cyfeirnod)



Cyfeiriad cyfreithwyr 
credydwr y dyfarniad 
neu gyfeiriad 
credydwr y dyfarniad 
ble dylid anfon 
dogfennau.

Cod post

os yw’n berthnasol

Rhif ffacs

e-bost

Rhif DX

Rhif ffôn

Rhif 
cyfeirnod

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

llofnod
*(Credydwr y dyfarniad)Cyfaill cyfreitha (lle bo credydwr y dyfarniad yn blentyn neu’n glaf))(Cyfreithiwr credydwr y 
dyfarniad)
*dileer fel sy’n briodol

(os ydych yn llofnodi ar ran ffyrm neu gwmni)

Enw llawn

Enw cwmni cyfreithwyr credydwr y dyfarniad

swydd neu safle a ddelir

dyddiad 

[Ceir rhestr o gwestiynau ynghlwm yr hoffai credydwr y dyfarniad i swyddog y llys eu gofyn i ddyledwr y 
dyfarniad, yn ychwanegol i’r rhai ar Ffurflen EX140.]

[Ceir rhestr o ddogfennau ynghlwm yr hoffai credydwr y dyfarniad i ddyledwr y dyfarniad gael gorchymyn 
i’w cyflwyno, yn ychwanegol i’r rhai a nodir uchod.]

[Mae credydwr y dyfarniad yn gofyn i ddyledwr y dyfarniad gael ei holi gan gredydwr y dyfarniad gerbron 
barnwr.  Mae’r rheswm dros hyn fel a ganlyn

               ]
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