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Gwneud cais am gymorth gyda ffioedd y  
Llys Gwarchod

Efallai na fydd yn rhaid i chi dalu ffi’r Llys Gwarchod, neu efallai y cewch rywfaint o ostyngiad ar y ffi.

Llenwch y ffurflen hon 
mewn LLYTHRENNAU 
BRAS.

Bydd y wybodaeth y 
byddwch yn ei rhoi yn 
cael ei defnyddio fel 
tystiolaeth i gefnogi eich 
cais. Byddwn yn cysylltu 
â chi os oes angen gweld 
tystiolaeth ychwanegol 
arnom.

Mae’r ffurflen hon i’w 
defnyddio yn y Llys 
Gwarchod yn unig.

Nac oes

Oes, rhif yr achos yw

4. Oes gennych chi rif achos? 

Teitl Enw cyntaf ac enwau canol 

Cyfenw

Dyddiad geni Rhif Yswiriant Gwladol

1. Ynglŷn â’r unigolyn y mae’r cais yn ymwneud ag ef

Cyfeirnod (at ddefnydd y 

swyddfa’n unig)
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Teitl Enw cyntaf ac enwau canol

Cyfenw

Dyddiad geni Rhif Yswiriant Gwladol

2. Eich manylion personol (y ceisydd)

3. Beth y mae’r cais yn ymwneud ag ef?

Eiddo a Materion

Iechyd a Lles Personol

Eiddo a Materion – 
dylai’r wybodaeth am 
gyfalaf ac incwm fod yn 
seiliedig ar amgylchiadau’r 
unigolyn (heb y gallu 
neu o bosib heb y gallu) 
y mae’r cais yn ymwneud 
ag ef.

Iechyd a Lles Personol 
– dylai’r wybodaeth 
am gyfalaf ac incwm 
fod yn seiliedig ar 
amgylchiadau’r unigolyn 
sy’n gwneud cais (y 
ceisydd).
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Cynilion – cofiwch 
gynnwys yr holl gynilion a 
buddsoddiadau, e.e. ISAs.

Os oes gan y sawl sy’n 
talu’r ffi fwy na £16,000, 
yna mae’n annhebygol y 
byddant yn cael cymorth 
i dalu eu ffioedd.

Llai na £3,000   ewch i gwestiwn 8

Mwy na £3,000   ewch i gwestiwn 7

6. Oes gan y sawl sy’n gyfrifol am dalu’r ffi fwy na £3,000 mewn 
cynilion a buddsoddiadau?

Na. Faint sydd ganddynt o ran cynilion a buddsoddiadau? (gan gynnwys 
eu partner os oes ganddynt un)

£

Ydy. Faint sydd ganddynt o ran cynilion a buddsoddiadau? (gan gynnwys 
eu partner os oes ganddynt un)

Llai na £16,000

Mwy na £16,000

7. Ydy’r sawl sy’n gyfrifol am dalu’r ffi yn 61 oed neu hŷn?

8. Ydy’r sawl sy’n gyfrifol am dalu’r ffi yn derbyn unrhyw rai o’r 
budd-daliadau sydd wedi’u rhestru isod? Budd-daliadau  - os 

yw’r sawl sy’n talu’r ffi 
yn derbyn unrhyw rai 
o’r budd-daliadau hyn, 
mae’n debygol y byddant 
yn cael cymorth i dalu eu 
ffioedd.

Byddwn yn cysylltu  
â’r Adran Gwaith a 
Phensiynau i gadarnhau 
eu bod (neu eu bod yn 
arfer) cael un o’r budd-
daliadau hyn. 

• Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm (JSA)

• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm (ESA)

• Cymhorthdal Incwm

• Credyd Cynhwysol (ac yn ennill llai na £6,000 y flwyddyn)

• Pensiwn y Wladwriaeth (Gwarant Credyd)

Nac ydy    ewch i gwestiwn 9

Ydy   ewch i gwestiwn 12

Ad-daliadau –  cewch 
wneud cais am ad-
daliad os yw’r Llys 
Gwarchod wedi cyhoeddi 
Gorchymyn Terfynol yn 
y tri mis diwethaf ac os 
ydych yn credu y byddai’r 
sawl sydd wedi talu’r ffi 
wedi bod yn gymwys i 
dalu ffi ostyngol ar adeg y 
Gorchymyn.

Nac ydy

Ydy, cafodd y ffi ei thalu ar

5. Ydy’r ffi wedi cael ei thalu’n barod?

Sengl

Priod neu’n byw gyda rhywun ac yn rhannu incwm

9. Beth yw statws y sawl sy’n gyfrifol am dalu’r ffi?
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Sengl Rhan o gwpl

Uchafswm  
incwm

£1,170 a £265 ar 
gyfer pob plentyn

£1,345 a £265 ar 
gyfer pob plentyn

For example:

1 plentyn £1,435 £1,610

2 blentyn £1,700 £1,875

Incwm misol Incwm misol y 
partner   
(os yw’n 

berthnasol)

Cyflog  (cyn tynnu treth ac yswiriant gwladol) £ £

Budd-dal Plant £ £

Credyd Treth Gwaith £ £

Credyd Treth Plant £ £

Taliadau cynhaliaeth £ £

Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Gyfraniadau (JSA) £ £

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Gyfraniadau (ESA) £ £

Credyd Cynhwysol  (ac yn ennill mwy na £6,000 y flwyddyn) £ £

Pensiynau (y wladwriaeth, gwaith a phreifat) £ £

Rhent gan unrhyw un sy’n byw gyda nhw £ £

Rhent o unrhyw eiddo eraill y maent yn berchen arnynt £ £

Incwm misol arall: £ £

Cyfanswm yr incwm misol £ £

Plant sy’n ddibynnol yn ariannol – 
cofiwch gynnwys y rhai sy’n byw gyda’r 
sawl sy’n talu’r ffi (hyd at 19 oed ac mewn 
addysg llawn amser) yn ogystal â’r rhai y 
mae’r sawl sy’n talu’r ffi yn talu cynhaliaeth 
ar eu cyfer 

10. Oes gan y sawl sy’n gyfrifol am dalu’r ffi unrhyw blant
sy’n ddibynnol yn ariannol?

11. Beth yw cyfanswm incwm misol y sawl sy’n talu’r ffi, cyn tynnu treth ac Yswiriant Gwladol?

Nac oes

Oes,           plentyn sy’n ddibynnol yn ariannol

Cyfanswm yr incwm misol – mae’n bosib 
na fydd y sawl sy’n talu’r ffi yn cael gostyngiad 
llawn os yw incwm misol yr unigolyn (a’u 
partner) yn fwy na’r swm sydd yn y tabl ar y 
dde. Efallai y gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth 
ychwanegol o incwm.  

Achosion Iechyd a Lles Personol  – cofiwch gynnwys incwm eich partner, os oes gennych un.

Achosion Eiddo a Materion – peidiwch â chynnwys incwm partner y sawl sy’n talu’r ffi (os oes ganddynt un).

Ni ddylid cynnwys rhai budd-daliadau – e.e. Lwfans Gofalwyr, Budd-dal Tai nac elfen gofal plant 
Credyd Treth Gwaith.
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Cyfeiriad

Cod Post

E-bost

Ffôn

12. Eich manylion cyswllt

13. Datganiad gwirionedd

Dychwelwch eich 
ffurflen ar ôl ei 
chwblhau, i:

Court of Protection 
PO Box 70185 
First Avenue House 
42 – 49 High Holborn 
London 
WC1A 9JA

DX 160013 Kingsway 7

Gwnewch yn siŵr eich 
bod wedi ateb pob 
cwestiwn perthnasol ac 
wedi llofnodi’r datganiad.

At ddefnydd y swyddfa’n unig

Rheoli risg 
Enw llawn

Band Dyddiad

Enw’r swyddfa Swm a ddychwelwyd

£
Cyfanswm i’w dalu

£

Gwiriwyd gan 
Enw llawn

Band Dyddiad

Credaf bod y wybodaeth yr wyf wedi’i rhoi ar y ffurflen hon yn gywir hyd 
eithaf fy ngwybodaeth. Os canfyddir fy mod wedi dweud anwiredd neu wedi 
bod yn anonest yn fwriadol, gallaf wynebu achos troseddol am dwyll.

Rwy’n deall, os wyf wedi rhoi gwybodaeth ffug neu os na fyddaf yn darparu 
tystiolaeth bellach yn ôl y gofyn, y gellid gwrthod fy nghais ac y bydd yn 
rhaid talu’r ffi’n llawn.

Enw llawn

Llofnod Dyddiad llofnodi
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