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

Dyddiad cyhoeddi

Adran 1 – Manylion yr achos apêl
Rhif yr achos apêl (os ydych yn ei wybod)

Rhif yr achos

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

Adran 2 – Eich manylion
Yn yr apêl, ai chi yw’r:
Apelydd
Atebydd

Mr.

Mrs.

Miss

Ms.

Arall

Enw cyntaf
Cyfenw

Cyfeiriad (gan
gynnwys y cod
post)

Rhif ffôn

Yn ystod y dydd
Symudol
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Adran 3 - Dadl fframwaith
Byddaf i *(yr apelydd)(yr atebydd) yn dibynnu ar y dadleuon canlynol yng ngwrandawiad yr apêl:
(Gweler nodyn 1)
*dileer fel
sy’n briodol

parhad drosodd
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Adran 3 – Dadl fframwaith (parhad)

Adran 3 – Llofnod
Llofnod

Enw’r
ffyrm
Safle neu
swydd

Enw
Dyddiad

Yn awr darllenwch nodyn 2 ynghylch beth i’w wneud nesaf.
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Nodiadau canllaw
Nodyn

1

Nodyn 2

Dadl fframwaith

Beth i’w wneud nesaf

Rhaid i ddadl fframwaith gynnwys rhestr wedi’i rhifo
o’r pwyntiau y bwriadwch eu gwneud. Dylai’r rhain
ddiffinio a chyfyngu’r meysydd dadleuol. Dylid nodi
pob pwynt mor gryno ag a ganiateir gan natur yr
achos.

Rhaid ffeilio’r ddadl fframwaith gyda’ch hysbysiad
apelydd/atebydd. Lle nad oes modd i chi ei ddarparu
gyda’ch hysbysiad apelydd/atebydd rhaid i chi ei
ffeilio a’i gyflwyno i bob parti yn yr achos cyn pen
21 diwrnod wedi i chi ffeilio’ch hysbysiad apelydd/
atebydd.

Rhaid i bwynt wedi’i rifo gael ei ddilyn gan gyfeiriad at
unrhyw ddogfen y dymunwch ddibynnu arni.

Mae’r llys angen dau gopi (h.y. y gwreiddiol ac un
copi) o’r ddadl fframwaith.

Rhaid i ddadl fframwaith ddatgan, mewn perthynas â
phob awdurdod y cyfeirir ato:

Dychweler y ffurflen wreiddiol wedi’i llenwi a’r copi at:
Court of Protection
PO Box 70185
First Avenue House
42-49 High Holborn
Llundain WC1A 9JA

a) y darn o’r gyfraith a gynigir gan yr awdurdod; a
b) y rhannau o’r awdurdod (a nodir yn ôl
cyfeiriadau tudalen neu baragraff) sy’n cefnogi’r
cynnig.
Os nodir mwy nag un awdurdod i gefnogi cynnig
penodol, rhaid i’r ddadl fframwaith nodi’n fyr y
rheswm dros hynny. Ni ddylai’r datganiad hwn
ychwanegu’n sylweddol at hyd y ddadl fframwaith
ond dylai fod yn ddigon i ddangos, yng nghyd-destun
y ddadl:

DX 160013
Kingsway 7

a) perthnasedd yr awdurdod neu awdurdodau i’r
ddadl honno; a
b) bod y cyfeiriad yn angenrheidiol er mwyn iawn
gyflwyno’r ddadl honno.
Defnyddiwch ddalen bapur ar wahân i barhau os oes
angen mwy o le arnoch i ddarparu’ch dadl fframwaith.
Ysgrifennwch eich enw chi, enw’r sawl y mae’r achos
yn ymwneud ag ef, a rhif achos yr achos yr ydych yn
apelio yn ei erbyn ar bob dalen ar wahân.
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