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Atwrneiaeth Barhaus 
 

Hysbysiad o fwriad i wneud cais am 
gofrestru Atwrneiaeth Barhaus 

 
At………………………………………………………………. 

 
O……………………………………………….…………….… 

 

NODER 
 
Yr wyf i  ………………………………………….…..……… 

o ……………………………….…………………….……… 

ac rwyf i …………………………..…………………….…… 

o ……………………………….…………………….……… 

Atwrnai/Atwrneiod  .………….……………………….……… 

……………………………………………………….………. 

o  ………………………….………………………………… 

………………………….….………………………………… 

yn bwriadu gwneud cais i’r Gwarcheidwad Cyhoeddus i 

gofrestru atwrneiaeth barhaus yn fy mhenodi yn atwrnai / yn 

ein penodi yn atwrneiod ac a wnaed gan y rhoddwr ar 

…………………………………… 

 
 

1. Mae gennych yr hawl i wrthod y cofrestriad arfaethedig 
ar un neu ragor o’r seiliau a nodir isod. Mae’n rhaid i chi 
roi gwybod i Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus o'ch 
gwrthwynebiad cyn pen pum wythnos i'r dyddiad y 
rhoddwyd yr hysbysiad hwn i chi. Cewch wneud cais i'r 
Llys Gwarchod  dan reol [68] Rheolau'r Llys Gwarchod 
2007 am benderfyniad ar y mater. Nid oes ffi’n daladwy 
am gais o’r fath. Os na wnewch cais o'r fath, gall y 
Gwarcheidwad Cyhoeddus ofyn am gyfarwyddyd y llys 
ynghylch cofrestru. 
 

 
 

     
 
 
 
 
 

Gellir addasu’r 
ffurflen hon i’w 
defnyddio gan dri 
neu ragor o 
atwrneiod  

 
 
 
 
 

Rhowch enw a 
chyfeiriad y 
rhoddwr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae’r seiliau y 
gellwch eu 
defnyddio i 
wrthod yn 
gyfyngedig ac 
fe’u dangosir yn 2 
drosodd 
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Sylwer: Golyga’r 
offeryn y ddogfen a 
ddefnyddir i wneud 
yr atwrneiaeth 
barhaus a wnaed gan 
y rhoddwr, y ceisir 
ei chofrestru 

2. Gallwch wrthwynebu’r cofrestriad arfaethedig ar y seiliau 
canlynol:  
 

 Nad yw’r pŵer yr honnir i’r offeryn ei greu yn ddilys fel 
atwrneiaeth barhaus 

 Nid yw’r pŵer a grëir gan yr offeryn bellach yn bodoli 
 Mae'r cais yn rhy gynnar oherwydd nad yw'r rhoddwr 

eto'n mynd yn analluog yn feddyliol 
 Defnyddiwyd twyll neu bwysau gormodol i berswadio’r 

rhoddwr i wneud y pŵer 
 Mae’r atwrnai’n anaddas i fod yn atwrnai i’r rhoddwr 

(gan roi sylw i’r holl amgylchiadau ac yn arbennig i 
berthynas yr atwrnai i neu gysylltiad â’r rhoddwr). 

 
3. Os ydych yn gwrthwynebu, rhaid i chi hysbysu Swyddfa’r 
Gwarcheidwad Cyhoeddus cyn pen pump wythnos o’r 
diwrnod y rhoddwyd yr hysbysiad hwn ichi, a datgan y seiliau 
rydych yn dibynnu arnynt. Cewch y ffurflenni angenrheidiol i 
wrthod drwy: 

 Ffonio’r Llys ar 0300 456 4600 
 Lawrlwytho’r ffurflenni o’n gwefan yn 

www.justice.gov.uk/global/forms/hmcts/index.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nid oes angen i’r 
atwrnai/atwrneiod 
fod yn berthynas. 
Nid oes gan 
berthnasau hawl i 
wybod am fodolaeth 
atwrneiaeth barhaus 
cyn i’r hysbysiad 
hwn gael ei roi 
iddynt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bydd ein staff yn 
gallu helpu gydag 
unrhyw gwestiynau 
sydd gennych 
ynghylch y 
gwrthwynebiad(au) 
Fodd bynnag, ni 
allant ddarparu 
cyngor am eich 
gwrthwynebiad 

d l

 
 
 
 

Sylwer: Cyfeirir 
Rhan 4 i sylw’r 
rhoddwr yn unig 

4. Fe’ch hysbysir na fyddwch yn gallu diddymu’r atwrneiaeth 
barhaol tra ei bod wedi’i gofrestru nes bod y Llys Gwarchod 
yn cadarnhau’r diddymiad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ysgrifennwch at: 

Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus 
PO Box 16185 
Birmingham 

B2 2WH 
 

Sylwer: Dylai pob 
un o’r atwrneiod 
sy'n gwneud cais i 
gofrestru’r 
atwrneiaeth barhaus 
lofnodi'r hysbysiad 
hwn  
 
Sylwer: 
 
Mae'n rhaid i’r 
atwrnai/atwrneiod 
gadw cofnod o'r 
dyddiad y 
rhoddwyd yr 
hysbysiad i’r 
rhoddwr ac i'r 
perthnasau. Bydd 
angen i’r 
atwrnai/atwrneiod 
ddarparu’r 
wybodaeth hon 
pan wneir cais i 
gofrestru 
Atwrneiaeth 
Barhaus 

 
Llofnod: ………………………………  Dyddiad: …………………… 
 
 
Llofnod: ………………………………  Dyddiad: …………………… 

www.gov.uk/power-of-attorney 
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