Cliciwch yma i ailosod y ffurflen
COP

Y Llys Gwarchod

12.13

Hysbysiad newid cyfreithiwr

30

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

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
• Rhaid i chi gwblhau’r hysbysiad hwn a’i ffeilio
gyda’r llys os ydych:

• Ni fydd y llys yn ystyried bod newid wedi
digwydd nes eich bod wedi ffeilio’r hysbysiad
hwn.

– yn newid y cyfreithiwr sy’n gweithredu ar
eich rhan;

• 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.

– wedi bod yn cynnal yr achos yn bersonol ac
yn awr yn penodi cyfreithiwr i weithredu ar
eich rhan; neu
– wedi bod â chyfreithiwr yn gweithredu ar
eich rhan ac yn awr yn bwriadu gweithredu’n
bersonol.

• 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.

• Os ydych chi’n gwneud cais am orchymyn yn
datgan bod y cyfreithiwr sy’n gweithredu ar ran
parti arall wedi gorffen gweithredu, yna mae
angen i chi ddefnyddio’r hysbysiad o gais COP9.

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

• Rhaid i chi ddarparu copi o’r hysbysiad hwn i
bob parti arall yn yr achos. Os yw’n berthnasol,
rhaid i chi hefyd ddarparu copi i’r cyfreithiwr sy’n
gorffen gweithredu ar eich rhan.
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Adran 1 - Eich manylion chi (y parti sy’n newid cyfreithiwr)
1.1

Mr.

Mrs.

Miss

Ms.

Arall

Enw cyntaf
Enw(au) canol
Cyfenw

Cyfeiriad
(gan gynnwys
y cod post)

Rhif ffôn

1.2

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

Adran 2 - Newid cyfreithiwr
2.1

Yr wyf i yn hysbysu fel a ganlyn:
Fy mod yn newid y cyfreithiwr sy’n gweithredu ar fy rhan.
Fy mod wedi bod yn cynnal yr achos yn bersonol ond yn awr yn penodi cyfreithiwr i
weithredu ar fy rhan.
Fy mod wedi bod â chyfreithiwr yn gweithredu ar fy rhan ond yn awr yn bwriadu
gweithredu’n bersonol.
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2.2

Manylion y cyfreithiwr sy’n cael ei benodi (os yw’n berthnasol)
Enw’r cyfreithiwr
Enw’r ffyrm
Cyfeiriad

(gan gynnwys y cod
post)

Rhif ffôn

Rhif ffacs

Rhif DX
Cyfeiriad e-bost
2.3

Manylion y cyfreithiwr a fydd yn gorffen gweithredu (os yw’n berthnasol)

2.4

I ba gyfeiriad y dylid anfon dogfennau swyddogol?
Eich cyfeiriad chi
Cyfeiriad y cyfreithiwr
Cyfeiriad arall (rhowch fanylion os gwelwch yn dda)

2.5

Ticiwch i gadarnhau os gwelwch yn dda:
Yr wyf wedi darparu copi o’r hysbysiad hwn i bob parti arall yn yr achos ac i’m cyn
gyfreithiwr (os yw’n berthnasol).

Adran 3 – Llofnod
Llofnod

Enw’r
ffyrm
Safle neu
swydd

Enw
Dyddiad

Dychweler y dystysgrif wedi’i chwblhau 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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