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At ddefnydd y swyddfa’n unig

Hysbysiad bod ffurflen gais 
wedi’i chyhoeddi

COP
15

12.13

Y Llys Gwarchod

Rhif yr achos Dyddiad cyhoeddi’r cais

D D M M Y Y Y Y

Enw’r ceisydd

Enw’r unigolyn y mae’r cais yn ymwneud ag ef (dyma’r unigolyn nad oes ganddo alluedd, neu yr honnir nad oes 
ganddo alluedd)

Cysylltiad y ceisydd â’r unigolyn y mae’r cais yn ymwneud ag ef

 (rhowch enw a chyfeiriad y sawl sydd i’w hysbysu)

Diben yr hysbysiad hwn yw rhoi gwybod i chi bod ffurflen gais wedi’i chyhoeddi gan y Llys Gwarchod.

Mae gan y llys bwerau i wneud penderfyniadau ynghylch eiddo a materion a hefyd lles personol pobl nad oes 
ganddynt alluedd i wneud penderfyniadau o’r fath.

Os ydych yn dymuno bod â rhan yn yr achos, bydd angen i chi lenwi’r COP5 cydnabyddiad hysbysu a’i ffeilio 
gyda’r llys a gwneud cais i ymuno fel parti.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch am y cais 
gallwch:

•	 ffonio	Gwasanaeth	Ymholiadau’r	Llys	ar	0300	456	4600;
•	 ysgrifennu	at	y	Llys	Gwarchod	yn	y	cyfeiriad	canlynol:		Court		of	Protection,	PO	Box	70185,	First	

Avenue	House,	42-49		High	Holborn,	Llundain		WC1A	9JA,	DX	160013	Kingsway	7;	neu		
•	 chwilio	ar	y	wefan	www.justice.gov.uk	neu	www.direct.gov.uk.

Ni chaiff staff y Llys Gwarchod roi cyngor cyfreithiol. Os oes angen cyngor cyfreithiol arnoch chi, cysylltwch â 
chyfreithiwr.

Manylion y cais

Enw

Cyfeiriad

Mae’r cais yn ymwneud ag arfer awdurdodaeth y llys mewn perthynas â’r canlynol:

eiddo a materion ariannol yr unigolyn

lles personol yr unigolyn

eiddo a materion ariannol a lles personol yr unigolyn.
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Dyddiad

Enw

Gorchymyn/gorchmynion y gofynnwyd i’r llys eu gwneud:

Y mater y gofynnwyd i’r llys benderfynu arno:
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