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Y Llys Gwarchod

Cliciwch yma i argraffu'r ffurflen
At ddefnydd y swyddfa’n unig

Tystysgrif methiant tyst neu
wrthodiad gan dyst i fod yn
bresennol gerbron archwiliwr

Rhif yr achos

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

Darllenwch hwn i ddechrau
• Os oeddech angen deponiad a bod yr unigolyn
y gorchmynnwyd iddo fod yn bresennol gerbron
yr archwiliwr wedi methu â bod yn bresennol
neu wedi gwrthod tyngu llw, ateb cwestiwn neu
gyflwyno dogfen, yna mae angen i chi lenwi’r
dystysgrif hon a’i ffeilio gyda’r llys.

• 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.

• Mae angen i chi drefnu i’r archwiliwr lenwi a
llofnodi adran 1 y dystysgrif hon.

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

• Gallwch wneud cais i’r llys am orchymyn pellach
mewn perthynas â’r tyst ar ôl i’r dystysgrif hon
gael ei ffeilio.
• Defnyddiwch ddalen bapur ar wahân i barhau
os oes angen mwy o le arnoch i ateb cwestiwn.  
Ysgrifennwch rif yr achos, eich enw chi , enw’r
unigolyn y mae’r cais yn ymwneud ag ef, a rhif
y cwestiwn yr ydych yn ei ateb ar bob dalen ar
wahân.
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Adran 1 - Methiant tyst neu wrthodiad gan dyst i fod yn bresennol gerbron archwiliwr
Mae’r adran hon i’w llenwi a’i llofnodi gan yr archwiliwr
1.1

Beth yw enw’r tyst?

1.2

Beth oedd dyddiad y gorchymyn yn gorchymyn cynnal yr archwiliad?
D

1.3

D

M

M

B

B

B

B

Ar ba ddiwrnod ac am faint o’r gloch oedd yr archwiliad i gael ei gynnal?
D

D

M

M

B

B

B

1.4

Ym mhle yr oedd yr archwiliad i gael ei gynnal?

1.5

Bu i’r tyst a enwir uchod:

B

Amser

fethu â bod yn bresennol yn yr archwiliad
gwrthod tyngu llw at ddiben yr archwiliad
gwrthod ateb y cwestiwn/cwestiynau cyfreithlon canlynol yn yr archwiliad (nodwch pa
rai os gwelwch yn dda)

refused to produce the following document(s) at the examination (please specify)
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1.6

Rhowch unrhyw sylwadau am ymddygiad y deponiwr neu unrhyw unigolyn a oedd yn bresennol yn yr
archwiliad.

Llofnod

Safle neu
swydd

Dyddiad

Enw
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Adran 2 - Eich manylion chi (y parti sy’n gofyn am y deponiad)
Mae’r adran hon i’w llenwi a’i llofnodi gan y parti sy’n gofyn am y deponiad
Mr.

2.1

Mrs.

Miss

Ms.

Arall

Enw cyntaf
Enw(au) canol
Cyfenw

2.2

Cyfeiriad
(gan gynnwys y
cod post)

Rhif ffôn

2.3

Beth yw eich rôl chi yn yr achos hwn?
Ceisydd (y sawl a ffeiliodd y ffurflen gais COP1)
Atebydd
Arall (rhowch fanylion os gwelwch yn dda)

Adran 3 – Llofnod
Llofnod
*(Ceisydd)(Atebydd)(cyfreithiwr y ceisydd/atebydd)
(cyfaill cyfreitha’r ceisydd/atebydd
Enw

* Dilëwch yr opsiynau mewn
cromfachau nad ydynt yn
berthnasol.

Dyddiad
Dychweler y dystysgrif wedi’i
chwblhau at:
Court of Protection,
PO Box 70185, First Avenue
House, 42-49 High Holborn,
Llundain  WC1A 9JA

Enw’r
ffyrm
Safle neu
swydd

DX 160013 Kingsway 7
4

