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Y Llys Gwarchod

At ddefnydd y swyddfa’n unig

Ymgymeriad arbennig
gan ymddiriedolwyr

Dyddiad derbyn

Rhif yr achos

Enw llawn yr unigolyn y mae’r cais yn ymwneud ag ef

(dyma enw’r unigolyn nad oes ganddo alluedd, neu yr honnir nad oes
ganddo alluedd)

Darllenwch hwn i ddechrau
• Os yw eich cais yn ymwneud â phenodi
ymddiriedolwr, bydd angen ichi lenwi’r
ymgymeriad hwn a’i ffeilio yn y llys ynghyd
â ffurflen gais COP1 ac unrhyw ffurflenni
a dogfennau gofynnol eraill. Rhaid i bob
ymddiriedolwr parhaus a newydd lofnodi’r
ymgymeriad (nid y sawl sy’n gwneud y cais yn
unig).

• Os oes angen help arnoch chi i lenwi’r ffurflen
hon, ewch i’r wefan, www.justice.gov.uk neu
www.direct.gov.uk, i gael rhagor o arweiniad neu
wybodaeth, neu cysylltwch â Gwasanaeth
Ymholiadau’r Llys ar 0300 456 4600 neu e-bostio
courtofprotectionenquiries@hmcts.gsi.gov.uk.
• Ni chaiff staff y Llys Gwarchod roi cyngor
cyfreithiol. Os oes angen cyngor cyfreithiol
arnoch chi, cysylltwch â chyfreithiwr.

• Am ragor o wybodaeth am geisiadau
sy’n ymwneud ag ymddiriedolwyr gweler
Cyfarwyddyd Ymarfer G sy’n ategu Rhan 9 o
Reolau’r Llys Gwarchod 2007.
• Defnyddiwch ddalen bapur ar wahân i barhau
os oes angen mwy o le arnoch i ateb cwestiwn.  
Ysgrifennwch eich enw chi, enw a dyddiad
geni’r sawl y mae’r cais yn ymwneud ag ef, a
rhif y cwestiwn rydych yn ei ateb ar bob dalen ar
wahân.
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Adran 1 - Manylion yr unigolyn y mae’r cais yn ymwneud ag ef
1.1

Enw llawn
Cyfeiriad
(gan gynnwys y
cod post)

Dyddiad geni

D
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M
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B
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Adran 2 - Ymgymeriad arbennig gan ymddiriedolwyr
2.1

Enw’r ymddiriedolwr parhaus

Cyfeiriad
(gan gynnwys y
cod post)

Enw’r ail ymddiriedolwr parhaus (os yw’n berthnasol)

Cyfeiriad
(gan gynnwys y
cod post)

Enw’r ymddiriedolwr newydd (os yw’n berthnasol)

Cyfeiriad
(gan gynnwys y
cod post)
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Cyfeiriad
(gan gynnwys y
cod post)

2.2

Enw’r eiddo,
ewyllys, setliad
ayb.

2.3

YR WYF/YDYM DRWY HYN, os cymeradwyir ac y gwneir y cyfryw benodiad lle nad oes gan yr unigolyn
a enwir uchod alluedd yng nghyswllt yr ymddiriedolaeth, YN YMGYMRYD i werthu unrhyw dir neu eiddo y
mae gan yr unigolyn hawl absoliwt mewn ecwiti i’r cyfan o unrhyw ran ohono am y fath bris teg a rhesymol
ag y gellir ei gael drwy werthu ar y farchnad agored.
AC OS cyflawnir y gwerthiant lle nad oes gan yr unigolyn a enwir uchod alluedd yng nghyswllt yr
ymddiriedolaeth, byddwn yn delio ag enillion y gwerthiant neu ran anwahanedig yr unigolyn o’r enillion
hynny, fel y bo’r achos, yn unol â chyfarwyddyd y llys. Ond lle y mae’r unigolyn yn gyd-denant, byddwn yn
delio â’r enillion yn unol â chyfarwyddyd y llys (ar ran yr unigolyn) a chyfarwyddyd y cyd-denant arall, ac os
daw’r denantiaeth ar y cyd i ben, byddwn yn delio â chyfran yr unigolyn o’r enillion yn unol â chyfarwyddyd
y llys.
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Adran 5 – Llofnod
Llofnod

Enw
Dyddiad

Llofnod

Enw
Dyddiad

Llofnod

Enw
Dyddiad

Llofnod

Enw
Dyddiad

Yn awr darllenwch nodyn 8 y ffurflen gais COP1 ynghylch beth i’w wneud nesaf.
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