PA7A – Cais i dynnu Ewyllys a/neu Godisil yn
ôl rhag cael ei gadw'n ddiogel

YN ADRAN DEULU’R
UCHEL LYS BARN
Cofrestrfa Brofiant

Eich cyfeirnod

Rwyf drwy hyn yn gwneud cais i dynnu'n ôl yr ewyllys a/neu'r codisil a
gyflwynwyd ar gyfer ei gadw’n ddiogel gan yr Uchel Lys (Adran 126
Deddf Yr Uwch Lysoedd 1981)

1.

Beth yw enw’r unigolyn a wnaeth yr ewyllys?
Enw(au) cyntaf

Enw olaf

2.

Beth yw dyddiad y Dystysgrif Adneuo wreiddiol?
Diwrnod

Mis

Blwyddyn

Sylwer: Rhowch y
dyddiad llawn fel y
dangosir ar y Dystysgrif
Adneuo wreiddiol, ee.
10 Ionawr 1993
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3.

Gofynnaf am gael tynnu’r canlynol yn ôl
fy ewyllys(iau) fy hun fy
nghodisil(iau) fy hun
neu
Ewyllys(iau) y sawl a'i gwnaeth
Codisil(iau) y sawl a'i gwnaeth
am y rhesymau canlynol

4.

Beth yw eich rôl chi yn y mater hwn?
Fi yw'r unigolyn a wnaeth yr ewyllys
Fi yw’r ysgutor a enwir yn yr ewyllys
Nid wyf yn ysgutor, ac rwy'n gwneud cais yn rhinwedd fy rôl
fel

Eich manylion
5.

Beth yw eich enw llawn?
Enw(au) cyntaf

Enw(au) canol

Enw olaf
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6.

Beth yw eich cyfeiriad?
Adeilad a stryd

Ail linell y cyfeiriad

Tref neu ddinas

Sir (dewisol)

Cod post

7.

Sylwer: Rhaid i chi
lofnodi eich enw.
Gallwch deipio eich
llofnod neu ei
ysgrifennu â llaw.

Llofnod

Diwrnod

Mis

Blwyddyn

Os ydych yn gwneud cais ar ôl i'r unigolyn a wnaeth yr ewyllys farw,
rhaid i chi atodi copi swyddogol o'r Dystysgrif Marwolaeth i'r ffurflen
hon. Bydd y Dystysgrif Marwolaeth yn cael ei dychwelyd atoch.
Os oes angen grant cynrychiolaeth, bydd gofyn i chi ddarparu'r
ewyllys wreiddiol.

Ble i anfon eich ffurflen
Dychwelwch eich ffurflen wedi'i
llenwi i:
Newcastle DPR
2nd Floor
Kings Court
Earl Grey Way
North Shields
NE29 6AR
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