
1

LPA005 (07.15)

Ymwrthodiad gan atwrnai 
arfaethedig neu atwrnai 
dros dro o dan atwrneiaeth 
arhosol

Ffurflen

LPA005

1. Manylion y rhoddwr (y sawl sydd wedi gwneud yr atwrneiaeth arhosol)

Teitl  Enwau Cyntaf

 

Enw olaf

Cyfeiriad

Cod post

At sylw’r rhoddwr

Rydych wedi derbyn yr hysbysiad hwn oherwydd:
•	 rydych wedi gwneud atwrneiaeth arhosol (LPA)
•	 rydych wedi dewis yr unigolyn a enwir ar dudalen 2 (yr ‘atwrnai sydd wedi 

ymwrthod’) fel atwrnai ar gyfer yr atwrneiaeth arhosol honno
•	 mae’r unigolyn hwnnw bellach yn dymuno rhoi gorau i’w rôl fel atwrnai 

(gelwir hyn yn ‘ymwrthod â’r penodiad’).
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2. Manylion yr atwrneiaeth arhosol (LPA)

Pa fath o atwrneiaeth arhosol ydy hi?

 Eiddo a materion ariannol

 Iechyd a lles

Pryd lofnododd y rhoddwr yr atwrneiaeth arhosol?
(Edrychwch yn Rhan A yr atwrneiaeth arhosol os cafodd ei gwneud cyn 1 
Gorffennaf 2015 neu yn adran 9 os cafodd ei gwneud ar ôl y dyddiad hwn-
nw)

Dyddiad

  

Dydd  Mis Blwyddyn

A oedd Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus wedi cofrestru’r atwrnei-
aeth arhosol? (‘edrychwch ar dudalen 1 yr atwrneiaeth arhosol - yr adran 
sydd wedi’i nodi at ddefnydd Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn unig’)

 Oedd

 Nac oedd

Pryd cafodd yr atwrneiaeth arhosol ei chofrestru?
Dyddiad

  

Dydd  Mis Blwyddyn

Beth ydy cyfeirnod Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus? (edrychwch ar 
dudalen 1 yr atwrneiaeth arhosol)

3. Manylion yr atwrnai sy’n ymwrthod (y sawl sy’n anfon yr hysbysiad hwn)

Teitl  Enwau cyntaf

 

Enw olaf

Cyfeiriad

Cod post

Rhif ffôn
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4. Llofnod a dyddiad

Yr wyf yn ymwrthod â’m penodiad fel atwrnai dan yr Atwrneiaeth Arhosol a wnaed gan y rhoddwr sydd 
wedi'i enwi ar y ffurflen hon. Byddaf yn anfon copi o'r ffurflen hon at unrhyw atwrneiod eraill a enwir ar yr 
atwrneiaeth arhosol ac i Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus.

Llofnod neu farc Dyddiad llofnodi

Dydd Mis Blwyddyn

Nodiadau i’r sawl sy’n llenwi’r ffurflen hon 
Ar ôl i chi lenwi a llofnodi’r ffurflen hon:
•	anfonwch y copi gwreiddiol at y rhoddwr
•	anfonwch gopi o’r ffurflen hon at unrhyw atwrneiod eraill a oedd wedi’u henwi yn yr atwrneiaeth arhosol
•	os mai chi ydy’r unig atwrnai, anfonwch gopi o’r ffurflen at unrhyw atwrneiod sy’n cymryd eich lle, ac 

sydd wedi’u henwi yn yr atwrneiaeth arhosol

Os ydy Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus wedi cofrestru’r atwrneiaeth arhosol, dylech wneud y 
canlynol hefyd:
•	anfon copi o’r ffurflen hon i Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus
•	anfon unrhyw gopïau o’r atwrneiaeth arhosol sydd gennych i Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus.

Cyfeiriad: Office of the Public Guardian, PO Box 16185, Birmingham B2 2WH

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, ffoniwch ganolfan gyswllt Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus 
ar 0300 456 0300.
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