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Tudalen 1

Enw’r llys

Rhif yr hawliad

Enw’r hawlydd (gan gynnwys unrhyw gyfeirnod)

Enw’r diffynnydd

Partïon â diddordeb

Yr Uchel Lys Barn  
Llys Gweinyddol

Adolygiad Barnwrol

Cydnabyddiad Cyflwyno

Enw a chyfeiriad yr unigolyn i’w gyflwyno arnynt

Enw

Cyfeiriad

Adeilad a stryd

Ail linell y cyfeiriad

Tref neu ddinas

Sir(dewisol) 

Cod post

Mae’r Cydnabyddiad Cyflwyno hwn yn cael ei 
ffeilio ar ran

Enw

sef y 

 Diffynnydd 

 Parti â diddordeb



Tudalen 2

Adran 1

Ticiwch y blwch priodol

 Bwriadaf herio’r holl hawliad  
– llenwch adrannau 2,3,4 a 6

 Bwriadaf herio rhan o’r hawliad  
– llenwch adrannau 2,3,4 a 6

 Nid wyf yn bwriadu herio’r hawliad  
– llenwch adran 6

 Llys neu dribiwnlys yw’r diffynnydd (parti â diddordeb) ac nid 
yw’n bwriadu gwneud cyflwyniad 
– llenwch adrannau 2 a 6

 Llys neu dribiwnlys yw’r diffynnydd (parti â diddordeb) ac nid 
yw’n bwriadu gwneud cyflwyniad  
– llenwch adrannau 2 a 6

 Mae’r ceisydd wedi nodi bod hwn yn hawliad y mae Confensiwn 
Aarhus yn berthnasol iddo  
– llenwch adrannau 5 a 6

 Mae’r Diffynnydd yn gofyn i’r Llys ystyried a fyddai’r canlyniad i’r 
hawlydd wedi bod yn sylweddol wahanol pe na bai’r ymddygiad 
y cwynwyd amdano wedi digwydd (gweler a.31(3C) o Ddeddf Yr 
Uwch Lysoedd 1981)  
– Rhaid i’r crynodeb o’r seiliau dros y cais hwnnw nodi/gyd-
fynd â’r Cydnabyddiad Cyflwyno hwn

Sylwer: Os yw’r cais yn 
ceisio adolygiad barnwrol 
o benderfyniad llys neu 
dribiwnlys, mae angen i’r 
llys neu’r tribiwnlys roi 
cymaint o dystiolaeth ag y 
gall i’r Llys Gweinyddol am 
y penderfyniad i helpu’r Llys 
Gweinyddol i gyflawni ei 
swyddogaeth farnwrol.



Tudalen 3

Adran 2
2.1 Rhowch enw a chyfeiriad unrhyw unigolyn rydych chi’n meddwl y 

dylid ei ychwanegu fel parti â diddordeb.

Enw

Sefydliad

Cyfeiriad

Adeilad a stryd

Ail linell y cyfeiriad

Tref neu ddinas

Sir (dewisol) 

Cod post

Rhif ffôn

E-bost  (os oes gennych un)

Cyfeirnod, os yw’n hysbys

Nodyn 2.1: Os ydych yn 
ystyried bod mwy nac un 
parti â diddordeb, nodwch 
eu manylion ar ddalen ar 
wahân, gan farcio’r
ddalen honno fel ei fod yn 
glir ei bod yn ymwneud a’r 
rhan hon o’r Cydnabyddiad 
Cyflwyno.



Tudalen 4

Adran 3
Crynodeb o’r seiliau dros herio’r hawliad. Os ydych yn herio rhan 
o’r hawliad yn unig, nodwch pa ran cyn ichi roi eich seiliau dros ei 
herio. Os ydych yn lys neu dribiwnlys sy’n ffeilio cyflwyniad, nodwch 
fod hyn yn wir.

Nodyn 3: Gweler Cyfarwyddyd 

Ymarfer 54A, ym mharagraffau

6.1 – 6.2. Defnyddiwch ddalenni ar 

wahân os oes arnoch angen mwy o 

le; marciwch y dalenni fel ei fod yn 

glir eu bod yn ymwneud â’r adran 

hon o’r Cydnabyddiad Cyflwyno.



Tudalen 5

Adran 4
4.1. Rhowch fanylion unrhyw gyfarwyddiadau y byddwch yn gofyn i’r llys 

eu gwneud.

Adran 5
Ymateb i honiad yr hawlydd mai hawliad Aarhus yw’r hawliad

5.1 Ydych chi’n gwrthwynebu mai hawliad Confensiwn Aarhus yw’r 
hawliad hwn?

Ydw. Nodwch eich rhesymau yn y blwch isod.

Nac ydw

5.2 A ydych yn dymuno i’r llys amrywio neu ddileu’r terfynau ar gostau 
dan CPR45.43(2)?

Ydw. Nodwch eich rhesymau yn y blwch isod.

Nac ydw

Nodyn 4: Os ydych yn 
dymuno gwneud unrhyw 
gais am orchymyn dros dro 
nawr, nodwch fanylion y 
cais a’r rhesymau a/neu’r 
dystiolaeth y dibynnir arni 
neu sy’n cefnogi’r cais yn 
yr Adran hon. Defnyddiwch 
ddalenni ar wahân os oes 
arnoch angen mwy o le; 
marciwch y dalenni fel 
ei fod yn glir eu bod yn 
ymwneud â’r adran hon o’r 
Cydnabyddiad Cyflwyno.

Os ydych yn ceisio 
cyfarwyddyd i’r mater 
hwn gael ei wrando mewn 
lleoliad Llys Gweinyddol 
arall oni bai am y lleoliad 
lle cyflwynwyd yr hawliad 
hwn, dylech lenwi, ffeilio a 
chyflwyno ffurflen N464 ar 
yr holl bartïon eraill gyda’r 
cydnabyddiad cyflwyno 
hwn.

Os, ar ôl i’r Cydnabyddiad 
Cyflwyno hwn gael ei ffeilio, 
rydych yn dymuno gwneud 
cais am orchymyn dros 
dro, defnyddiwch y ffurflen 
N244.



Tudalen 6

Adran 6

Datganiad Gwirionedd

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

 Credaf fod y ffeithiau a nodir yn y ffurflen hon yn wir. 

 Creda’r diffynnydd fod y ffeithiau a nodir yn y ffurflen hon yn wir. Fe’m 
hawdurdodir gan y diffynnydd i lofnodi’r datganiad hwn.

 Creda’r hawlydd fod y ffeithiau a nodir yn y ffurflen hon yn wir. Fe’m 
hawdurdodir gan y Parti â diddordeb i lofnodi’r datganiad hwn.

 Llofnod

 Diffynnydd

 Cynrychiolydd cyfreithiol y diffynnydd (fel y’i diffinnir gan CPR 2.3(1))

 Parti â diddordeb

 Cynrychiolydd cyfreithiol y parti â diddordeb  (fel y’i diffinnir gan CPR 2.3(1))

 Cyfaill cyfreitha

Dyddiad

Diwrnod Mis Blwyddyn

Enw llawn

Os ydych yn gynrychiolydd cyfreithiol, nodwch eich enw ac enw’r ffyrm

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



Tudalen 7

 Rhowch gyfeiriad y gellir anfon hysbysiadau am yr achos hwn atoch 

Enw

Sefydliad

Cyfeiriad

Adeilad a stryd

Ail linell y cyfeiriad

Tref neu ddinas

Sir (dewisol) 

Cod post

Os yw’n berthnasol 

Rhif ffôn

Rhif DX

E-bost

Cyfeirnod



Tudalen 8

Os ydych wedi cyfarwyddo cwnsler, rhowch ei enw, ei gyfeiriad a’i 
fanylion cyswllt isod.

Enw

Cyfeiriad

Adeilad a stryd

Ail linell y cyfeiriad

Tref neu ddinas

Sir (dewisol) 

Cod post

Os yw’n berthnasol 

Rhif ffôn

Rhif DX

Eich cyfeirnod

E-bost



Tudalen 9

Dylid cyflwyno ffurflenni wedi’u llenwi, ynghyd â chopïau, i Swyddfa’r 
Llys Gweinyddol (cyfeiriad llys, a restrir isod), lle cyhoeddwyd yr hawliad 
hwn o fewn 21 diwrnod i gyflwyno’r hawliad arnoch chi, a dylid cyflwyno 
copïau pellach i’r Hawlydd(Hawlwyr), unrhyw Ddiffynnydd/Ddiffynyddion 
eraill ac unrhyw bartïon â budd o fewn 7 diwrnod i’w cyflwyno i’r Llys. 
Gweler CPR 54.8.

Cyfeiriadau Llysoedd Gweinyddol 

Llys Gweinyddol Llundain 
 

Swyddfa Llys Gweinyddol, Ystafell C315, Y Llysoedd Barn Brenhinol, 
Strand, Llundain, WC2A 2LL.

Llys Gweinyddol Birmingham

Swyddfa Llys Gweinyddol, Canolfan Llysoedd Sifil Birmingham,  
Priory Courts, 33 Bull Street, Birmingham, B4 6DS.

Llys Gweinyddol Cymru

Swyddfa Llys Gweinyddol, Canolfan y Llysoedd Sifil Caerdydd,  
2 Stryd y Parc, Caerdydd, CF10 1ET

Llys Gweinyddol Leeds

Swyddfa Llys Gweinyddol, Canolfan Llys Cyfun Leeds, 1 Oxford Row, 
Leeds, LS1 3BG.

Llys Gweinyddol Manceinion

Swyddfa Llys Gweinyddol, Canolfan Gyfiawnder Sifil Manceinion,  
1 Bridge Street West, Manceinion, M3 3FX.

Dewch o hyd i wybodaeth am sut mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd 
EM yn defnyddio’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei rhoi iddynt wrth lenwi 
ffurflen. Https://www.gov.uk/government/organisa-/www.gov.uk/government/
organisa-tions/hm-courts-and-tribunals-service/about/personal-informa-
tion-charter
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