
Llenwch yr holl flychau, ac yna dylai’r ysgutor sy’n dymuno penodi atwrnai 
lofnodi ym mhresenoldeb tyst annibynnol.

1. Beth yw enw llawn a chyfeiriad yr unigolyn sydd wedi marw? 
 
 Teitl

 Enw(au) cyntaf 

 Enw(au) canol  

 Cyfenw
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Cyfeiriad

 Adeilad a stryd 

 Ail linell y cyfeiriad 

 Tref neu ddinas 

 Sir (dewisol) 

Cod post

2. Beth oedd eu dyddiad marwolaeth?
Diwrnod Mis Blwyddyn 

3. Dyddiad yr ewyllys
Diwrnod Mis Blwyddyn

4. Dyddiad y codisil – os yw’n berthnasol
Diwrnod Mis Blwyddyn

Nodyn 6: Ni all atwrnai 
1 ysgubor wneud cais ag 
ysgutor arall   



5. Beth yw enw llawn a chyfeiriad yr ysgutor/y buddiolwr sy’n penodi 
atwrnai?

 Teitl

 Enw(au) cyntaf 

  Enw(au) canol 

 Cyfenw

 Cyfeiriad

 Adeilad a stryd 

 Ail linell y cyfeiriad 

 Tref neu ddinas 

 Sir (dewisol) 

Cod post

6. Yr ysgutor/Y buddiolwr yw 
un o’r ysgutorion/yr unig ysgutor

neu
un o’r buddiolwyr/yr unig fuddiolwr



7. Rwyf yn enwebu ac yn penodi

 Enw llawn a chyfeiriad yr unigolyn sy’n gweithredu fel yr Atwrnai 1af?

Teitl

 Enw(au) cyntaf 

  Enw(au) canol 

 Cyfenw 

 Cyfeiriad

 Adeilad a stryd 

 Ail linell y cyfeiriad 

 Tref neu ddinas 

 Sir (dewisol) 

Cod post



 Os yw’n berthnasol, beth yw enw llawn a chyfeiriad yr unigolyn sy’n 
gweithredu fel yr 2il Atwrnai?

Teitl

 Enw(au) cyntaf  

  Enw(au) canol 

 Cyfenw

 Cyfeiriad

 Adeilad a stryd 

 Ail linell y cyfeiriad 

 Tref neu ddinas 

 Sir (dewisol) 

Cod post



 Os yw’n berthnasol, beth yw enw llawn a chyfeiriad yr unigolyn sy’n 
gweithredu fel y 3ydd atwrnai?

Teitl

 Enw(au) cyntaf  

  Enw(au) canol 

 Cyfenw

 Cyfeiriad

 Adeilad a stryd 

 Ail linell y cyfeiriad 

 Tref neu ddinas 

 Sir (dewisol) 

Cod post



 Os yw’n berthnasol, beth yw enw llawn a chyfeiriad yr unigolyn sy’n 
gweithredu fel y 4ydd atwrnai?

Teitl

Enw(au) cyntaf 

 Enw(au) canol 

 Cyfenw

 Cyfeiriad

 Adeilad a stryd 

 Ail linell y cyfeiriad 

 Tref neu ddinas 

 Sir (dewisol) 

Cod post



 I fod yn atwrnai cyfreithlon imi at ddibenion cael Llythyrau Gweinyddu 
pan fydd yna ewyllys ar gyfer ystad yr ymadawedig dan sylw i’w rhoi 
iddynt ar gyfer fy nefnydd a’m budd a hyd nes y rhoddir cynrychiolaeth 
bellach.

Ac rwyf yn addo cadarnhau beth bynnag y bydd yr atwrnai dan sylw yn 
ei wneud yn gyfreithlon neu’n achosi i gael ei wneud yn yr Eiddo

Llofnodwyd gennyf fel gweithred 
(llofnod yr ysgutor/y buddiolwr sy’n penodi’r atwrnai)

Llofnod y tyst annibynnol

Tystiwyd gan
(printiwch enw’r tyst, rhaid iddynt fod yn unigolyn annibynnol)

Dyddiad

Llythyrau Gweinyddu pan 
fydd yna ewyllys –  
dogfen gyfreithiol a roddir 
i rywun heblaw’r ysgutor 
pan fydd yna Ewyllys. 

Cadarnhau beth bynnag 
y bydd yr Atwrnai dan 
sylw yn ei wneud yn 
gyfreithlon neu’n achosi i 
gael ei wneud yn yr Eiddo  
– rhoi awdurdod i’r atwrnai 
ddelio’n gyfreithlon ag 
ystad yr ymadawedig.

Tyst Annibynnol
 – Nid yw’r unigolyn hwn 
yn perthyn i’r unigolyn sy’n 
penodi’r Atwrnai, ac nid oes 
ganddo/i ddiddordeb yn yr 
ystad.


