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Ffurflen 

OPG100 

Canfod a oes gan rywun 
atwrnai neu ddirprwy 
cofrestredig 

Defnyddiwch y ffurflen hon i ofyn i Swyddfa’r Gwarcheidwad 
Cyhoeddus yn cadw cofrestrau’r canlynol: 

• atwrneiaethau arhosol (LPA)

• atwrneiaethau barhaus (EPA)

• gorchmynion llys dirprwyaeth

Ble i anfon y ffurflen gyflawn 

E-bost: customerservices@publicguardian.gov.uk

Ysgrifennwch ‘Cofrestrau’ fel teitl 

Ffacs: 0870 739 5780 

Postiwch i: 

Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus 

Blwch Post 16185 

Birmingham 

B2 2WH 
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Cofrestrau Swyddfa’r 
Gwarcheidwad Cyhoeddus 

Mae Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG) 

yn cadw cofrestrau’r canlynol: 

• atwrneiaethau arhosol (LPA) 

• atwrneiaethau barhaus (EPA) 

• gorchmynion llys sy’n penodi dirprwyon 

Gall unrhyw un wneud cais am gynnal chwiliad o’r 

cofrestrau hyn. 

Yr hyn y gallwch ei ganfod 

Gallwch ganfod: 

• a oes LPA, EPA neu orchymyn llys dirprwyaeth 

• dyddiad cofrestru LPA neu EPA, neu ddyddiad 

gorchymyn llys 

• enw’r person yn gysylltiedig â’r LPA, EPA neu 

gorchymyn dirprwyaeth 

• dyddiad geni’r person yn gysylltiedig â’r LPA, 

EPA neu gorchymyn dirprwyaeth 

• a yw penderfyniadau’n ymwneud ag eiddo a 

chyllid neu ag iechyd a lles 

• enwau’r atwrneiod neu ddirprwyon 

• sut mae atwrneiod neu dirprwyon wedi’u 

penodi i weithredu 

• a oes unrhyw waharddiadau ar yr atwrneiaeth 

neu’r gorchymyn llys 

• a yw’r LPA, EPA neu orchymyn dirprwyaeth yn 

gofrestredig, wedi canslo, wedi’i ddirymu neu 

wedi dod i ben 

• dyddiad gorffen y gorchmynion dirprwyaeth, 

ble bo’n berthnasol 

Pethau na allwch eu canfod 

Allwch chi ddim canfod gwybodaeth am: 

• atwrneiaethau arhosol neu atwrneiaethau 

parhaol yr ydym yn eu cofrestru ar hyn o bryd 

• geisiadau am orchmynion llys dirprwyaeth sy’n 

cael eu gweithredu ar y pryd 

Yr wybodaeth y mae angen i chi ei darparu 

Bydd angen ichi gwblhau Adran 1, 2 a 3 y 

ffurflen hon. 

Byddwn ni ond yn chwilio’r cofrestrau yr ydych yn 

gofyn inni chwilio amdanynt. Os na fyddwch yn 

dewis opsiwn, ni fyddwn yn cynnal chwiliad. 

Rydym wedi nodi seren (*) wrth ymyl yr wybodaeth y 

bydd rhaid ichi ei darparu. 

Mae Adran 4 y ffurflen hon yn opsiynol. Mae’n ond 

angen cael ei chwblhau os byddwch eisiau gwneud 

cais am wybodaeth ychwanegol am rywun. 

Gwybodaeth ychwanegol 

Mae’n bosib, mewn rhai achosion, y byddwn yn 

ystyried cais am wybodaeth ychwanegol nad yw’n 

cael ei chadw ar y cofrestrau. 

I wneud y cais hwn, cwblhewch Adran 4 y ffurflen, 

yn nodi’r canlynol: 

• pa wybodaeth sydd angen gennych 

• y rheswm am ichi gael yr wybodaeth hon 

• beth ydych wedi ei wneud i geisio cael yr 

wybodaeth gan y rhoddwr neu cleient 

Byddwn ni’n ystyried pob cais ar sail achos 

unigol. 

Sut i roi gwybod am bryder sydd gennych 
am dwrnai neu ddirprwy 

Os ydych yn byderus nad yw penderfyniadau a 

wnaethpwyd gan atwrnai neu ddirprwy er lles 

y rhoddwr neu cleient, gadewch inni wybod. 

Anfonwch e-bost at 

opg.safeguardingunit@publicguardian.gov.uk neu 

ffoniwch 0115 934 2777. 

Dylai defnyddwyr ffôn testun gysylltu â ni ar 

0115 934 2778. 
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Canfod a oes gan rywun dwrnai 
neu ddirprwy cofrestredig 

Adran 1 
Eich manylion 
Teitl*      *gwybodaeth angenrheidiol 

Enwau cyntaf* 

Enw olaf* 

Perthynas â’r rhoddwr neu’r cleient 

Cyfeiriad* 

Adran 2 
Manylion y rhoddwr neu’r cleient 
Teitl*      *gwybodaeth angenrheidiol 

Enwau cyntaf* 

Enw olaf* 

Dyddiad geni* 

Diwrnod Mis Blwyddyn 

Cyfeiriad* 

Cod post Cod post 

E-bost Cyfeiriad arall i’w ddefnyddio 

Rhif ffôn 

Cod post 

Cwblhewch Adran 3 ar y tudalen nesaf cyn ichi gyflwyno’r ffurflen 

1 
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Adran 3 
Chwiliad cofrestr 

Pa gofrestr yr hoffech gael ei chwilio gennym?*  *gwybodaeth angenrheidiol 

Atwrneiaethau arhosol 

Atwrneiaethau barhaus

   Gorchmynion llys sy’n penodi dirprwyon 

Adran 4 (opsiynol) 
Gwybodaeth ychwanegol 

Pa wybodaeth ydych chi ei hangen? 

Pam ydych chi angen yr wybodaeth yma? 

Pa gamau ydych chi wedi’u cymryd i gael yr wybodaeth gan y rhoddwr 

neu’r cleient? 

Byddwn ni ond yn chwilio’r 
cofrestrau yr ydych 
yn gofyn inni chwilio 
amdanynt. Os nad ydych 
yn sicr o ba gofrestr yr 
hoffech chi gael ei chwilio, 
dylech ofyn inni chwilio’r 
cofrestrau i gyd 

Sylwer 
Byddwn yn ystyried 
pob cais am wybodaeth 
ychwanegol bob yn 
achos unigol 

Sylwer 
I roi gwybod am bryder 
am dwrnai neu ddirprwy, 
ffoniwch 0115 934 2777 

Sylwer 
Dywedwch pam na 
allwch gael yr wybodaeth 
yn uniongyrchol gan y 
rhoddwr neu’r cleient 
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