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Enw llawn yr unigolyn y mae’r cais yn ymwneud ag ef   
(dyma enw’r sawl sydd wedi colli neu a fydd yn colli ei ryddid)

Colli Rhyddid

Cydnabyddiad cyflwyno/ 
hysbysu

COP
DLE
04.09

Y Llys Gwarchod Rhif yr achos

Enw’r ceisydd

Enw’r atebydd

Enw’r parti sy’n cydnabod

Dyddiad

Adran 1 –  Yr unigolyn a hysbyswyd/y cyflwynwyd iddo

Enw cyntaf

Cyfenw

Mr. Mrs. Miss Ms. Arall

Cyfeiriad (gan 
gynnwys y cod 
post)

Rhif ffôn.

Cyfeiriad 
e-bost

1.1 Eich manylion

1.2

Enw

Cyfeiriad (gan 
gynnwys y cod 
post)

Rhif ffôn

Rhif ffacs

Rhif DX

Cyfeiriad 
e-bost

Os Oes, rhowch fanylion y cyfreithiwr.

1.3 A oes cyfreithiwr yn eich cynrychioli chi? Oes Nac oes
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1.4 I ba gyfeiriad y dylid anfon dogfennau swyddogol?

Eich cyfeiriad chi

Cyfeiriad y cyfreithiwr

Cyfeiriad arall (rhowch fanylion os gwelwch yn dda)

Adran 2 – Mynychu gwrandawiadau llys

2.1 Os bydd y llys angen i chi fynychu gwrandawiad, a fydd angen unrhyw 
gymorth neu gyfleusterau arbennig arnoch chi?

Os Bydd, nodwch beth yw eich anghenion os gwelwch yn dda. Os bydd 
angen, efallai y bydd staff y llys yn cysylltu â chi am eich gofynion.

Bydd Na fydd

Adran 3 – Llofnod

Adran 4 – Y Corff Goruchwylio neu’r Awdurdod Rheoli yn unig

4.1 Rwyf yn cyflwyno ac yn ffeilio’r dogfennau canlynol:

1.

2.

3.

4.

Llofnod Dyddiad 

Llofnod Dyddiad 
cyflwyno/
hysbysu

/ /

Yr unigolyn a hysbyswyd/y cyflwynwyd iddo 
(cyfreithiwr yr unigolyn a hysbyswyd/y cyflwynwyd 
iddo) (cyfaill cyfreitha’r unigolyn a hysbyswyd/y 
cyflwynwyd iddo)

Enw

Enw’r ffyrm Safle neu 
swydd

/ /
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