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Cliciwch yma i argraffu'r ffurflen

Rhoddwyd y datganiad gan (enw’r tyst)

Datganiad
1af

2il

3ydd

Arall

Ffeiliwyd ar ran (enw’r parti)

Dyddiad gwneud y datganiad

Rhif yr achos

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

Darllenwch hwn i ddechrau
• Defnyddiwch ddalen bapur ar wahân i barhau
os oes angen mwy o le arnoch i ddarparu’ch
datganiad tyst. Marciwch bob dalen ar wahân
gyda’r holl wybodaeth a ddarparwyd yn y blwch
yng nghornel dde uchaf y dudalen hon.

• Os ydych chi’n ffeilio tystiolaeth ysgrifenedig
gyda’r llys yna rhaid ei chynnwys yn y ffurflen hon
neu ei hatodi iddi.
• Os yw’n ofynnol gan y llys i dystiolaeth gael
ei rhoi drwy affidafid yna mae angen i chi
ddefnyddio’r ffurflen affidafid COP25.

• 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

• Rhaid i chi gadarnhau unrhyw newid i’r
datganiad tyst drwy lofnodi gyda llythrennau
cyntaf eich enw.
• Gelwir dogfen y cyfeirir ati mewn datganiad tyst
ac a ddarperir i’r llys yn arddangosyn. Rhaid gallu
adnabod pob arddangosyn mewn rhyw ffordd
(e.e. ‘Arddangosyn A’). Rhaid i ddalen gyntaf
yr arddangosyn gynnwys yr holl wybodaeth a
ddarparwyd yn y blwch yng nghornel dde uchaf
y dudalen hon.

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

• Mae Cyfarwyddyd Ymarfer A a ddaw gyda
Rhan 14 Rheoliadau’r Llys Gwarchod 2007 yn
nodi gofynion mwy manwl mewn perthynas â
datganiadau tystion.
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Datganiad tyst
Rhowch eich enw
1 llawn.

Yr wyf i,

2 Rhowch eich swydd   
neu ddisgrifiad.
3 Rhowch eich
cyfeiriad llawn gan
gynnwys y cod post
neu, os ydych yn
gwneud y datganiad
yn rhinwedd eich
swyddogaeth
broffesiynol, busnes
neu alwedigaethol,
y swydd a ddelir
gennych, enw eich
ffyrm neu gyflogwr a’r
cyfeiriad lle’r ydych yn
gweithio.
4 Rhowch ar ffurf
paragraffau wedi’u
rhifo gan nodi:
• pa rai o’r
datganiadau
sydd o ganlyniad
i’ch gwybodaeth
eich hunan a pha
rai sy’n faterion
hysbys neu’n
faterion o gred, a
• ffynhonnell unrhyw  
faterion hysbys neu
faterion o gred.
Lle byddwch
yn cyfeirio at
arddangosyn,
dylech ddatgan
y dull adnabod
a ddefnyddiwyd
gennych.  Er
enghraifft, ‘Cyfeiriaf
at (disgrifiad o’r
ddogfen) a farciwyd
Arddangosyn A...’’
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yn barti yn yr achos
yn gyflogedig gan barti yn yr achos

ac yn datgan:
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parhad drosodd
2

4

parhad drosodd
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Datganiad gwirionedd
Mae’r datganiad gwirionedd i’w lofnodi gan y tyst.
Credaf fod y ffeithiau a nodir yn y datganiad tyst hwn yn gywir.
Llofnod

Enw

Dyddiad

Dychweler y datganiad tyst wedi ei gwblhau at:
Court of Protection, PO Box 70185, First Avenue House, 42-49 High Holborn, Llundain  WC1A 9JA
DX 160013 Kingsway 7
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