
Nid yw’r dudalen hon yn rhan o’r ffurflen LP2 Cofrestru LPA (03.17)

Cofrestru eich 
atwrneiaeth arhosol

Defnyddiwch y ffurflen hon os yw’r LPA rydych 
chi am ei chofrestru wedi’i gwneud gan 
ddefnyddio LPA114 neu LPA117.

Sut i lenwi’r ffurflen hon

DEFNYDDIWCH BRIFLYTHRENNAU A PHIN YSGRIFENNU DU

Rhowch X i farcio’ch dewis

 Os byddwch yn gwneud camgymeriad, lliwiwch y blwch ac wedyn 

rhowch X ar y dewis cywir

Ffurflen 

LP2

Cost cofrestru LPA yw 

£82
Mae’r ffi’n dibynnu ar brawf 
modd: gweler y Canllawiau 

ymgeisio yn rhan B.

Mae’r ffurflen hon ar gael yn Saesneg hefyd. Ffoniwch y llinell gymorth ar 0300 456 0300.
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Nid yw’r dudalen hon yn rhan o’r ffurflen LP2 Cofrestru LPA (03.17)

Cyn ichi ddechrau

Cyn ichi allu defnyddio’r LPA, rhaid iddi gael ei chofrestru gan Swyddfa’r 

Gwarcheidwad Cyhoeddus. Llenwch y ffurflen hon er mwyn cofrestru’r LPA. 

Gweler y canllawiau Cofrestru, rhan B.

Pobl i’w hysbysu

Os ydych chi wedi rhestru unrhyw ‘bobl i’w hysbysu’ (sydd hefyd yn cael eu galw’n 

‘bobl i ddweud wrthynt’ neu’n ‘bobl wedi’u henwi’) yn yr LPA, rhaid ichi eu hysbysu 

nhw eich bod yn cofrestru’r LPA yn awr. Gweler y canllawiau Cofrestru, rhan C.

Llenwch gopi o’r ffurflen hysbysu pobl a’i anfon at bob un ohonyn nhw - ffurflen LP3.

Pan fyddwch yn llofnodi adran 5 o’r ffurflen hon, byddwch yn cadarnhau eich bod wedi 

anfon ffurflenni at y ‘bobl i’w hysbysu’.

Dwy atwrneiaeth arhosol

Os ydych yn gwneud cais am gofrestru dwy LPA, rhaid ichi lenwi copi o’r ffurflen ar 

gyfer y naill a’r llall.

Llinell gymorth  
0300 456 0300

Gwirio’ch cais am gofrestru

Ar ôl ichi lenwi’r ffurflen hon, gallwch ddefnyddio’r rhestr wirio hon i’ch helpu i 

sicrhau eich bod wedi’i llenwi’n gywir.

Rwyf naill ai’n rhoddwr neu’n atwrnai ar y ffurflen LPA amgaeedig.

Rwyf wedi llenwi adrannau 1 i 5 o’r ffurflen hon.

 Rwyf wedi defnyddio ffurflen LP3 i hysbysu’r ‘bobl i’w hysbysu’ (sydd hefyd yn 

cael eu galw’n ‘bobl i ddweud wrthynt’ neu’n ‘bobl wedi’u henwi), os oedd rhai 

wedi’u henwi ar y ffurflen LPA.

Os yr atwrneiod sy’n gwneud cais am gofrestru’r LPA a bod y rheini wedi 

cael eu penodi ‘ar y cyd’ yn yr LPA sydd ynghlwm, mae pob un ohonyn  

nhw wedi llofnodi adran 5 o’r ffurflen hon.

(Dewisol) Rwyf wedi talu’r ffi ymgeisio neu wedi gwneud cais am  

ostyngiad. Os ydw i wedi gwneud cais am ostyngiad, rwyf wedi cynnwys 

ffurflen LPA120A a’r dystiolaeth sy’n ofynnol.

 Rwyf wedi cynnwys tudalennau’r ffurflen LPA i gyd yn yr amlen, hyd yn oed y 

rhai lle nad wyf wedi ysgrifennu dim neu lle nad oedd dim blychau i’w llenwi.

Ar ôl llenwi’r ffurflen, anfonwch hi at:

Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus 
Blwch Post 16185 
Birmingham B2 2WH
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LP2 Cofrestru LPA (09.15)

1

Cofrestru eich  
atwrneiaeth arhosol

Adran 1 
Gwybodaeth am yr atwrneiaeth arhosol

Y Rhoddwr

Teitl  Enwau cyntaf

Enw olaf
I gael help gyda’r 

adran hon, gweler y 

Canllawiau, rhan B1.

Help?

Pa fath o atwrneiaeth arhosol (LPA) sy’n cael ei chofrestru? 
(ticiwch un yn unig)

Os ydych yn cofrestru 2 LPA, rhaid ichi lenwi un ffurflen ar gyfer pob LPA. 

Eiddo a materion ariannol

Iechyd a lles
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Llinell gymorth  
0300 456 0300

2

LP2 Cofrestru LPA (09.15)

Pwy sy’n gwneud cais i gofrestru’r LPA? (ticiwch un yn unig)

 Y Rhoddwr – bydd angen i’r rhoddwr lofnodi adran 5 o’r ffurflen hon.

 Yr Atwrnai / Atwrneiod – Os ydy’r atwrneiod wedi cael eu penodi ar 

y cyd, yna, bydd angen i bob un ohonyn nhw lofnodi adran 5 o’r  

ffurflen hon. Fel arall, dim ond un o’r atwrneiod fydd yn gorfod llofnodi.

Adran 2
Yr ymgeisydd

Dim ond os chi yw’r rhoddwr neu’r atwrnai / atwrneiod ar gyfer yr atwrneiaeth 

arhosol (LPA) hon y cewch chi wneud cais i’w chofrestru. Ddylai’r rhoddwr a’r 

atwrneiod ddim gwneud cais ar y cyd.

Ysgrifennwch enw a dyddiad geni pob atwrnai sy’n gwneud cais i gofrestru’r 

LPA. Peidiwch â chynnwys dim atwrneiod sydd ddim yn gwneud cais.

Teitl  Enwau Cyntaf

 

Enw olaf

Dyddiad geni

  

Dydd  Mis Blwyddyn

Teitl  Enwau Cyntaf

 

Enw olaf

Dyddiad geni

  

Dydd  Mis Blwyddyn

Teitl  Enwau Cyntaf

 

Enw olaf

Dyddiad geni

  

Dydd  Mis Blwyddyn

Teitl  Enwau Cyntaf

 

Enw olaf

Dyddiad geni

  

Dydd  Mis Blwyddyn

I gael help gyda’r 

adran hon, gweler y 

Canllawiau, rhan B2.

Help?

*1L2*



Llinell gymorth  
0300 456 0300

3

LP2 Cofrestru LPA (09.15)

Adran 3 
At bwy yr hoffech inni anfon yr LPA?

Mae angen inni wybod at bwy i anfon yr LPA ar ôl ei chofrestru. Hefyd, efallai 

y bydd angen inni gysylltu â rhywun sydd am holi am y cais.

Mae cyfeiriadau’r rhoddwr a’r atwrneiod gennym eisoes, 

felly does dim angen ichi roi’r rhain yma eto, oni bai eu bod nhw wedi newid.

I gael help gyda’r 

adran hon, gweler y 

Canllawiau, rhan B3.

Help?

Sut y byddai’r unigolyn uchod yn dymuno inni gysylltu ag ef/hi?

Cewch ddewis mwy nag un.

 Post  

 Ffôn 

 Ebost 

 Yn Gymraeg (Byddwn yn ysgrifennu at yr unigolyn yn Gymraeg)

At bwy yr hoffech chi inni anfon yr LPA ac unrhyw ohebiaeth?

 Y rhoddwr

 Atwrnai (ysgrifennwch yr enw isod)

 Rhywun arall (ysgrifennwch yr enw a’r cyfeiriad isod)

Teitl  Enwau cyntaf

 

Enw olaf

Cwmni (dewisol)

Cyfeiriad

Cod post

Os bydd angen diweddaru cyfeiriad unrhyw un arall, defnyddiwch adran 6.
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Llinell gymorth  
0300 456 0300

4

LP2 Cofrestru LPA (09.15)

Adran 4 
Ffi ymgeisio

Codir ffi am gofrestru atwrneiaeth arhosol - dangosir y swm ar ddalen flaen y 

ffurflen hon neu ar ffurflen LPA120.

Bydd y ffi’n newid o bryd i’w gilydd. Gallwch sicrhau eich bod yn talu’r swm cywir yn www.
gov.uk/power-of-attorney/how-much-it-costsneu ffonio 0300 456 0300. All Swyddfa’r 
Gwarcheidwad Cyhoeddus ddim cofrestru’ch LPA nes eich bod wedi talu’r ffi.

Cyfeirnod y taliad

SwmDyddiad y taliad

  

Dydd  Mis Blwyddyn

Sut yr hoffech chi dalu?

 Cerdyn  Er diogelwch, peidiwch ag ysgrifennu manylion eich cerdyn 

credyd neu ddebyd yma. 

Byddwn yn cysylltu â chi i brosesu’r taliad.

   Eich rhif ffôn

   

 Siec  Amgaewch siec gyda’ch cais.

Gostyngiad ar y ffi ymgeisio

Os yw’r rhoddwr ar incwm isel, efallai na fydd yn rhaid talu’r swm llawn. 

Gweler y manylion yn y Canllawiau, rhan B4.

 Rwyf am wneud cais am ostyngiad

 Bydd angen ichi lenwi ffurflen LPA120 a’i chynnwys gyda’ch cais. Hefyd, 

bydd angen ichi anfon prawf bod y rhoddwr yn gymwys i gael gostyngiad.

I gael help gyda’r 

adran hon, gweler y 

Canllawiau, rhan B4.

Help?

At ddefnydd SGC yn unig
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Llinell gymorth  
0300 456 0300

5

LP2 Cofrestru LPA (09.15)

Adran 5 
Llofnod

Rhaid i’r sawl sy’n gwneud cais am gofrestru’r atwrneiaeth arhosol 

hon (LPA) (gweler adran 2) lofnodi a dyddio’r adran hon. Sef, naill ai’r 

rhoddwr neu’r atwrnai/atwrneiod ond nid y ddau gyda’i gilydd.

Os bydd yr atwrneiod yn gwneud cais am gofrestru’r LPA a’u bod wedi 

cael eu penodi i weithredu ar y cyd, rhaid iddyn nhw i gyd lofnodi.

Drwy lofnodi’r adran hon, rwy’n cadarnhau popeth a ganlyn:

•	 Fy mod yn gwneud cais am gofrestru’r LPA sy’n dod gyda’r cais hwn

•	 Fy mod wedi rhoi gwybod i’r ‘bobl i’w hysbysu’ sydd wedi’u henwi 

yn adran 6 o’r LPA (os oes rhai) fy mod yn bwriadu cofrestru’r LPA

•	 Fy mod yn tystio bod y wybodaeth yn y ffurflen hon yn gywir hyd y 

gwn ac y credaf fi

I gael help gyda’r 

adran hon, gweler y 

Canllawiau, rhan B5.

Help?

Llofnod neu farc

 

Dyddiad y llofnod

  

Dydd  Mis Blwyddyn

Os bydd angen i fwy na 4 atwrnai lofnodi, gwnewch gopïau o’r dudalen hon.

Llofnod neu farc

 

Dyddiad y llofnod

  

Dydd  Mis Blwyddyn

Llofnod neu farc

 

Dyddiad y llofnod

  

Dydd  Mis Blwyddyn

Llofnod neu farc

 

Dyddiad y llofnod

  

Dydd  Mis Blwyddyn
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Llinell gymorth  
0300 456 0300

6

LP2 Cofrestru LPA (09.15)

Adran 6 
Cyfeiriadau

Defnyddiwch y dudalen hon:
•	 os cafodd yr LPA ei gwneud cyn 1 Hydref 2009, er mwyn rhoi cyfeiriadau’r 

atwrneiod i gyd inni

•	 os cafodd yr LPA ei gwneud ers 1 Hydref 2009 a bod y rhoddwr neu’r 

atwrnai wedi newid cyfeiriad

Teitl  Enwau Cyntaf

 

Enw olaf

Cyfeiriad

Cod post  

Cyfeiriad ebost

Teitl  Enwau Cyntaf

 

Enw olaf

Cyfeiriad

Cod post  

Cyfeiriad ebost

Teitl  Enwau Cyntaf

 

Enw olaf

Cyfeiriad

Cod post  

Cyfeiriad ebost

Teitl  Enwau Cyntaf

 

Enw olaf

Cyfeiriad

Cod post  

Cyfeiriad ebost

*1L6*


	Rwyf naill ain rhoddwr neun atwrnai ar y ffurflen LPA amgaeedig: Off
	Rwyf wedi llenwi adrannau 1 i 5 or ffurflen hon: Off
	Rwyf wedi defnyddio ffurflen LP3 i hysbysur bobl iw hysbysu sydd hefyd yn: Off
	Os yr atwrneiod syn gwneud cais am gofrestrur LPA a bod y rheini wedi: Off
	Dewisol Rwyf wedi talur ffi ymgeisio neu wedi gwneud cais am: Off
	Rwyf wedi cynnwys tudalennaur ffurflen LPA i gyd yn yr amlen hyd yn oed y: Off
	Teitl: 
	Enwau cyntaf: 
	Enw olaf: 
	Teitl_2: 
	Enwau Cyntaf: 
	Teitl_3: 
	Enwau Cyntaf_2: 
	Enw olaf_2: 
	Enw olaf_3: 
	Dydd: 
	Mis: 
	Blwyddyn: 
	Dydd_2: 
	Mis_2: 
	Blwyddyn_2: 
	Teitl_4: 
	Enwau Cyntaf_3: 
	Teitl_5: 
	Enwau Cyntaf_4: 
	Enw olaf_4: 
	Enw olaf_5: 
	Dydd_3: 
	Mis_3: 
	Blwyddyn_3: 
	Dydd_4: 
	Mis_4: 
	Blwyddyn_4: 
	Teitl_6: 
	Enwau cyntaf_2: 
	Enw olaf_6: 
	Cwmni: 
	Cyfeiriad 1: 
	Cyfeiriad 2: 
	undefined: 
	Ffôn: 
	undefined_3: 
	Eich rhif ffôn: 
	Teitl_7: 
	Enwau Cyntaf_5: 
	Teitl_8: 
	Enwau Cyntaf_6: 
	Enw olaf_7: 
	Enw olaf_8: 
	Cyfeiriad 1_2: 
	Cyfeiriad 2_2: 
	Cyfeiriad 1_3: 
	Cyfeiriad 2_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Cyfeiriad ebost: 
	Cyfeiriad ebost_2: 
	Teitl_9: 
	Enwau Cyntaf_7: 
	Teitl_10: 
	Enwau Cyntaf_8: 
	Enw olaf_9: 
	Enw olaf_10: 
	Cyfeiriad 1_4: 
	Cyfeiriad 2_4: 
	Cyfeiriad 1_5: 
	Cyfeiriad 2_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	Cyfeiriad ebost_3: 
	Cyfeiriad ebost_4: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Text2: 
	Check Box3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Check Box4: Off
	Text1: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Cliciwch yma i ailosod y ffurflen: 
	Cliciwch yma i argraffu'r ffurflen: 
	Group11: Off


