Cliciwch yma i ailosod y ffurflen
COP

Y Llys Gwarchod

12.13

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

Dyddiad cyhoeddi

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)
SÊL

Darllenwch hwn i ddechrau
• Gellir defnyddio’r ffurflen hon mewn amrywiaeth
o amgylchiadau a rhaid ei defnyddio ar gyfer
ceisiadau yn ystod achosion. Am arweiniad
pellach ynghylch pa bryd y dylid defnyddio’r
ffurflen hon gweler Reolau’r Llys Gwarchod
2007 a’r Cyfarwyddiadau Ymarfer a ddaw
gyda’r Rheolau neu cysylltwch â Gwasanaethau
Cwsmeriaid ar y rhif isod.

• 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.
• 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 eisiau gwneud cais i gychwyn
achos, llenwch y ffurflen gais COP1 os gwelwch
yn dda.
• Os ydych yn dymuno gwneud cais i ymuno fel
parti yn yr achos, rhaid i chi lenwi’r hysbysiad o
gais COP10 ar gyfer ceisiadau i ymuno fel parti.

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

• Efallai y bydd rhaid i chi dalu am unrhyw gostau
a gyfyd yn ystod yr achos. Os bydd y llys o’r
farn eich bod wedi ymddwyn yn afresymol, gall
orchymyn ichi dalu costau partïon eraill.
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Adran 1 – Eich manylion
1.1

Eich manylion chi

Mr.

Mrs.

Miss

Ms.

Arall

Enw cyntaf
Enw(au) canol
Cyfenw

1.2

Cyfeiriad
(gan gynnwys
y cod post)

Rhif ffôn

Daytime
Gyda’r nos
Symudol

Cyfeiriad e-bost

1.3

A oes cyfreithiwr yn eich cynrychioli chi?

Oes

Os Oes, rhowch fanylion y cyfreithiwr.
Enw
Cyfeiriad
(gan gynnwys y
cod post)

Rhif ffôn

Rhif ffacs

Rhif DX
Cyfeiriad e-bost
1.4

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

1.5

Beth yw eich rôl chi yn yr achos?
Ceisydd (y sawl a ffeiliodd y ffurflen gais COP1)
Yr unigolyn y mae’r cais yn ymwneud ag ef
Parti arall yn yr achos
Arall (rhowch fanylion os gwelwch yn dda)

Adran 2 – Eich cais
2.1

Pa orchymyn neu gyfarwyddyd ydych chi’n ei geisio gan y llys?

2.2

Nodwch ar ba sail yr ydych yn ceisio’r gorchymyn neu’r cyfarwyddyd

2.3

Rhaid i unrhyw dystiolaeth i gefnogi’ch cais gael ei ffeilio gyda’r hysbysiad
o gais hwn. Os ydych chi’n atodi unrhyw dystiolaeth ysgrifenedig,
defnyddiwch y ffurflen datganiad tyst COP24 os gwelwch yn dda.
Os yw’n ofynnol gan y llys i dystiolaeth gael ei rhoi drwy affidafid yna rhaid
i chi ddefnyddio’r ffurflen affidafid COP25.
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Tystiolaeth
wedi’i hatodi

2.4

Rhowch fanylion unrhyw unigolyn y credwch yn rhesymol sydd â diddordeb sy’n golygu y dylent gael eu
clywed gan y llys mewn perthynas â’r hysbysiad cais hwn ac nad yw eisoes yn barti yn yr achos.
Enw llawn gan gynnwys teitl

Cyfeiriad llawn gan gynnwys y
cod post

Cysylltiad â’r unigolyn y mae’r
achos yn ymwneud ag ef

Rhan 3 – Datganiad gwirionedd
Mae’r datganiad gwirionedd i’w lofnodi gennych chi, eich cyfreithiwr neu eich cyfaill cyfreitha.
*(Rwy’n credu)(Mae’r ceisydd yn credu) bod y ffeithiau a nodir yn yr hysbysiad cais hwn yn wir.
Llofnod
*Ceisydd(cyfaill cyfreitha’r ceisydd)(cyfreithiwr y ceisydd)
Enw
Dyddiad
Enw’r
ffyrm
Safle neu
swydd

* Dilewch yr opsiynau mewn cromfachau
nad ydynt yn berthnasol.

Yn awr darllenwch nodyn 1 ynghylch beth i’w wneud nesaf.
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Nodiadau canllaw
Nodyn 1

Nodyn 2

Beth i’w wneud nesaf
Mae’r llys angen dau gopi (h.y. y gwreiddiol ac un
copi) o bob ffurflen a dogfen a ffeilir gennych.

Beth sy’n digwydd nesaf?
Bydd y llys yn eich hysbysu pan fydd eich hysbysiad o
gais wedi cael ei gyhoeddi. Bydd y llys yn dychwelyd
copi wedi’i selio o’r hysbysiad o gais. Efallai y bydd
angen i chi gyflwyno copïau i:

Dychwelwch y ffurflenni gwreiddiol wedi’u llenwi, y
dogfennau a’r copïau 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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•

bob parti arall yn yr achos;

•

unrhyw un a enwir fel atebydd yn yr hysbysiad o
gais; a

•

pha unigolyn bynnag arall ag a gyfarwyddir gan y
llys.
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