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EX50A:  Medi 2023 
 

Gwybodaeth bwysig 
 

Mae'r rhestr awdurdodol o'r holl ffioedd llys wedi'u cynnwys mewn Offerynnau Statudol a 
elwir yn orchmynion ffioedd. I ddod o hyd i’r gorchmynion ffioedd sy’n cynnwys y diwygiadau 
mwyaf diweddar ar gyfer pob awdurdodaeth, ewch i chwilio ar wefan Legislation: 
http://www.legislation.gov.uk/ 

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch talu ffioedd, cyfeiriwch at daflen EX50. 

http://www.legislation.gov.uk/
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1. Gorchymyn Ffioedd Achosion Sifil 

A. Hawliadau am Arian: Cychwyn Ffi 1 2 3 4 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
1.1(a) Hyd at ond heb fod yn fwy na £300 £35 
1.1(b) Dros £300 ond o dan £500 £50 
1.1(c) Dros £500 ond o dan £1,000 £70 
1.1(d) Dros £1,000 ond o dan £1,500 £80 
1.1(e) Dros £1,500 ond o dan £3,000 £115 
1.1(f) Dros £3,000 ond o dan £5,000 £205 
1.1(g) Dros £5,000 ond o dan £10,000 £455 
1.1(h) Dros £10,000 ond o dan £200,000 5% o werth 

yr hawliad 

1.1(i) Dros £200,000, neu heb gyfyngiad £10,000 
 
 

B. Adennill Tir: Ffi Cychwyn 3 
 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
1.4(a) Yr Uchel Lys £480 
1.4(b) Y Llys Sirol £355 

 
1 Ffi 1.1. Os na nodir gwerth yr hawliad, mae ffi 1.1(i) yn gymwys. 
2 Ffi 1.1 ac 1.2. Mae gwerth yr hawliad yn cynnwys cyfanswm y swm a hawlir ynghyd â llog. 
3 Ffi 1.1, 1.4 ac 1.5. Pan fo hawliad am arian yn ychwanegol neu'n ddewis arall yn lle gwneud cais am adennill tir neu 
nwyddau, dim ond ffi 1.4 neu 1.5 sy'n daladwy. 
4 Ffi 1.1 ac 1.5. 
- Pan fo hawliad am arian yn ychwanegol at hawliad nad yw am arian (ac eithrio hawliad am adennill tir/nwyddau) ffi 1.1 sy'n 
daladwy yn ogystal â ffi 1.5. 
- Pan fo hawliad am arian yn ddewis amgen i hawliad nad yw am arian (ac eithrio hawliad am adennill tir/nwyddau), dim ond ffi 1.1 
sy'n daladwy yn yr Uchel Lys ac yn y Llys Sirol mae'r uchafswm o ffi 1.1 neu 1.5 yn daladwy. 
- Pan wneir mwy nag un hawliad nad yw am arian yn yr un achos, mae ffi 1.5 yn daladwy unwaith yn unig, yn ogystal ag unrhyw ffi a 
all fod yn daladwy o dan ffi 1.1. 
- Nid yw ffi 1.1 nac 1.5 yn daladwy pan fo ffi 1.8(b), 1.9(a), 3 neu 10.1 yn berthnasol. 
- Pan fo'r hawliad neu'r gwrth-hawliad wedi'i ddiwygio, a bod y ffi a dalwyd cyn y diwygiad yn llai na'r hyn a fyddai wedi bod yn 
daladwy pe bai'r ddogfen, fel y'i diwygiwyd, wedi'i chreu felly yn y lle cyntaf, rhaid i'r parti sy'n diwygio'r ddogfen dalu'r gwahaniaeth. 
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C. Ffioedd Eraill  3 4 5 6 
 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
1.5 Unrhyw rwymedi arall (Uchel Lys) £569 

Unrhyw rwymedi arall (Llys Sirol) £332 
1.6 Ffeilio achos yn erbyn parti dienw £59 
1.7 Ffeilio gwrth-hawliad Yr un ffi â 

phetai’r 
rhwymedi a 
geisir yn 
perthyn i 
achos 
ar wahân. 

1.8(a) Caniatâd i gychwyn achos £59 
1.8(b) Asesu costau (o dan Adran 3 o Ddeddf Cyfreithwyr 1974) 

neu achosion costau yn unig 
£59 

1.10 Cais i herio penderfyniad cynghorydd dyled (peidio â 
datgelu cyfeiriad preswyl) o dan reoliad 38(9) o 
Reoliadau’r Cynllun Seibiant Dyledion (Moratoriwm 
Lle i Anadlu a Moratoriwm Argyfwng Iechyd Meddwl) 
(Cymru a Lloegr) 2020 - gorchymyn ffioedd 1.10 

£5 

 
D. Adolygiad Barnwrol (ac eithrio mewn perthynas ag adolygiad barnwrol 

mewn achos mewnfudo a lloches) 7 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
1.9(a) Caniatâd i wneud cais £154 
1.9(b) Ar gais i ailystyried penderfyniad ynghylch caniatâd mewn 

gwrandawiad  
£385 

1.9(c) Caniatâd i fwrw ymlaen £770 
1.9(d) Caniatâd i fwrw ymlaen (hawliad heb ei gychwyn gan y drefn 

Adolygiad Barnwrol) 
£154 

 
 
E. Ffioedd Cyffredinol (Yr Uchel Lys a’r Llys Sirol) 8 9 10 11 12 13 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
2.1(a) Ffi’r gwrandawiad: Achos Aml-drac £1,175 
2.1(b) Ffi’r gwrandawiad: Achos Trac Cyflym £545 
2.1(c)(i) Ffi’r gwrandawiad: Achos hawliadau bychain (heb fod yn fwy na 

£300) 
£27 

2.1(c)(ii) Ffi’r gwrandawiad: Achos hawliadau bychain (dros £300 ond o 
dan £500) 

£59 

2.1(c)(iii) Ffi’r gwrandawiad: Achos hawliadau bychain (dros £500 ond o 
dan £1,000) 

£85 

2.1(c)(iv) Ffi’r gwrandawiad: Achos hawliadau bychain (dros £1,000 ond 
o dan £1,500 

£123 

2.1(c)(v) Ffi’r gwrandawiad: Achos hawliadau bychain (dros £1,500 ond 
o dan £3,000 

£181 

2.1(c)(vi) Ffi’r gwrandawiad: Achos hawliadau bychain (dros £3,000) £346 
2.2 Hysbysiad apelydd/atebydd (Uchel Lys) £259 
2.3(a) Hysbysiad apelydd/atebydd (Llys Sirol – hawliadau bychain) £129 
2.3(b) Hysbysiad apelydd/atebydd (Llys Sirol – hawliadau eraill) £151 
2.4(a) Cais cyffredinol mewn achosion (gyda hysbysiad) gan eithrio 

ceisiadau a restrir yn ffi 2.4(b). 
£275 

2.4(b) Cais cyffredinol mewn achosion (gyda hysbysiad): 
• dan adran 3 Deddf Diogelwch rhag Aflonyddu 1997; 

neu 
i dalu o gronfeydd sydd wedi eu talu yn y llys. 

£167 
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2.5(a) Cais cyffredinol mewn achosion (drwy gydsyniad/heb 
hysbysiad) gan eithrio ceisiadau a restrir yn ffi 2.5(b). 

£108 

2.5(b) Cais cyffredinol mewn achos (drwy gydsyniad/heb 
hysbysiad): 

• dan adran 3 Deddf Diogelwch rhag Aflonyddu 1997; 
neu 

i dalu o gronfeydd sydd wedi eu talu yn y llys. 

£54 

2.6 Cais am wŷs neu am orchymyn i dyst fynychu’r llys £21 
2.7 Cais i amrywio dyfarniad neu ohirio camau gorfodi £14 
2.8 Cyhoeddi tystysgrif bodlonrwydd £14 

 
5 Ffi 1.6. Yn daladwy gan ddiffynnydd sy'n ychwanegu neu'n amnewid parti neu bartïon i'r achos neu gan hawlydd sy'n ychwanegu neu'n amnewid 
diffynnydd neu ddiffynyddion. 
6 Ffi 1.7. Nid oes ffi yn daladwy ar wrth-hawliad y mae'n ofynnol i ddiffynnydd ei wneud o dan reol 57.8 o'r CPR. 
7 Ffi 1.9(c). 
- Pan fo'r llys wedi gwneud gorchymyn sy'n rhoi caniatâd i fwrw ymlaen â hawliad am adolygiad barnwrol, mae ffi 1.9(c) yn daladwy gan yr 
hawlydd o fewn 7 diwrnod i'r gorchymyn hwnnw gael ei gyflwyno i’r hawlydd. 
- Os yw ffi 1.9(b) wedi cael ei thalu, a chaniatâd yn cael ei roi mewn gwrandawiad, y swm sy'n daladwy o dan ffi 1.9(c) yw £385. 
8 Ffi 2.1. 
- Pan fydd hysbysiad o ddyddiad treial neu gyfnod treial yn cael ei roi gan y llys, 36 diwrnod neu fwy cyn dyddiad y treial neu ddydd Llun yr wythnos gyntaf 
o gyfnod y treial, bydd ffi 2.1 yn daladwy o fewn 28 diwrnod cyn dyddiad y treial neu ddydd Llun yr wythnos gyntaf o gyfnod y treial. 
- Pan fydd hysbysiad o ddyddiad treial neu cyfnod treial yn cael ei roi gan y llys llai na 36 diwrnod cyn dyddiad y treial neu ddydd Llun yr wythnos gyntaf o 
gyfnod y treial, bydd ffi 2.1 yn daladwy o fewn 7 diwrnod ar ôl y dyddiad y cafodd hysbysiad o’r fath ei roi.  
- Pan fo'r llys yn rhoi hysbysiad o ddyddiad y treial a chyfnod y treial, mae'r ffi yn daladwy drwy gyfeirio at ddydd Llun yr wythnos gyntaf y cyfnod treial a 
hysbyswyd. 
- Rhoddir hysbysiad ysgrifenedig ar y dyddiad yr anfonir yr hysbysiad gan y llys. Rhoddir hysbysiad llafar ar y dyddiad y caiff yr hysbysiad ei roi gan y llys. 
Pan fo hysbysiad ar ffurf ysgrifenedig ac yn cael ei roi ar lafar, rhoddir yr hysbysiad ar y dyddiad yr anfonir yr hysbysiad ysgrifenedig gan y llys. 
- Pan fydd cais i ddileu ffi yn cael ei wrthod yn gyfan gwbl neu'n rhannol, bydd ffi 2.1 (neu'r rhan o'r ffi sy'n parhau i fod yn weddill) yn daladwy naill ai: 
(a) o fewn 7 diwrnod i’r llys hysbysu bod y cais i ddileu’r ffi wedi cael ei wrthod (neu ei wrthod yn rhannol); neu 
(b) o leiaf 28 diwrnod cyn dyddiad y treial neu ddydd Llun cyntaf y cyfnod treial, pa un bynnag sydd ddiweddaraf 
- Yn daladwy gan yr hawlydd ac eithrio pan fo'r weithred yn mynd rhagddi ar y gwrth-hawliad yn unig, pan fydd yn daladwy gan y diffynnydd. 
- Ddim yn daladwy mewn perthynas ag achos lle'r oedd y llys yn pennu'r dyddiad treial ar fater yr hawliad. 
9 Nid yw ffioedd 2.2 a 2.3 yn gymwys ar apeliadau yn erbyn penderfyniad a wneir mewn achosion asesu manwl. 
10 Ffi 2.5. 
- At ddibenion ffi 2.5 nid yw cais am ddyfarniad neu orchymyn ar addefiad neu yn sgil diffyg yn gyfystyr â chais ac nid oes ffi yn daladwy. 
- Nid yw ffi 2.5 yn daladwy mewn perthynas â chais drwy gysyniad i ohirio gwrandawiad os yw’r llys yn ei dderbyn o leiaf 14 diwrnod cyn dyddiad y 
gwrandawiad. 
11 Nid yw ffioedd 2.4(a) a 2.5(b) yn daladwy mewn achosion y mae ffioedd 3.11 a 3.12 yn berthnasol. 
12 Ffi 2.6. Nid yw’n daladwy ar gais pan fo ffi 7.2 neu 8.3 yn daladwy. 
13 Ffi 2.7. Pan geisir mwy nag un rhwymedi yn yr un cais, dim ond un ffi sy'n daladwy. 
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F. Cwmni/Methdaliad/Ansolfedd 14 15 16 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
3.1(a) Deiseb ar gyfer methdaliad (a gyflwynir gan ddyledwr) £180 
3.1(b) Deiseb ar gyfer methdaliad (a gyflwynir gan gredydwr/unigolyn 

arall) 
£302 

3.2 Deiseb ar gyfer gorchymyn gweinyddu £302 
3.3 Unrhyw ddeiseb arall £302 
3.4(a) Cais am dystysgrif rhyddhau o fethdaliad £75 
3.4(b) Copi o dystysgrif rhyddhau o fethdaliad £15 
3.5 Cais o dan Ddeddf Cwmnïau 1985, Deddf Cwmnïau 2006 neu 

Ddeddf Ansolfedd 1986 ac eithrio un a ddygwyd drwy ddeiseb 
a lle na bennir ffi arall 

£280 

3.6 Trosi achos ansolfedd £160 
3.7 Gorchymyn yn cadarnhau dirwyn i ben yn wirfoddol £50 
3.8 Hysbysiad o fwriad i benodi gweinyddwr/hysbysiad o 

benodiad gweinyddwr 
£50 

3.9 Cyflwyno adroddiad enwebai £35 
3.10 Ffeilio dogfennau ansolfedd Dim ffi i’w thalu 
3.11 Cais cyffredinol mewn achos (drwy gydsyniad/heb hysbysiad) £26 
3.12 Cais cyffredinol mewn achos (gyda hysbysiad): £99 
3.13 Chwilio cofnodion methdaliadau a chwmnïau (Llys Sirol) £45 

 
 

14 Ffi 3.1, 3.2 a 3.3. Mae un ffi yn unig yn daladwy pan gyflwynir mwy nag un ddeiseb mewn perthynas â phartneriaeth. 
15 Nid yw ffi 3.5 yn daladwy pan wneir y cais mewn achos presennol. 
16 Ffi 3.8. Pan fo unigolyn yn talu ffi 3.8 ar ffeilio hysbysiad o fwriad i benodi gweinyddwr, nid oes ffi yn daladwy ar yr un unigolyn 
i ffeilio hysbysiad penodi'r gweinyddwr hwnnw. 
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G. Copi o Ddogfennau (Y Llys Apêl, Yr Uchel Lys, y Llys Sirol) 17 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
4.1(a) Copi o ddogfen (10 tudalen neu lai) £11 
4.1(b) Ar gyfer pob tudalen yn ychwanegol 50p 
4.2 Copi electronig o ddogfen (ar gyfer pob copi) £11 

 
H. Penderfynu ar Gostau (Yr Uwch Lysoedd a’r Llys Sirol heblaw'r Llys Gwarchod) 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
5.1 Pan fydd y parti sy’n ffeilio’r cais yn cael cymorth cyfreithiol   £237 
5.2(a) Y swm heb fod yn fwy na £15,000   £398 
5.2(b) Dros £15,000 ond o dan £50,000   £801 
5.2(c) Dros £50,000 ond o dan £100,000   £1,192 
5.2(d) Dros £100,000 ond o dan £150,000   £1,595 
5.2(e) Dros £150,000 ond o dan £200,000   £1,992 
5.2(f) Dros £200,000 ond o dan £300,000   £2,988 
5.2(g) Dros £300,000 ond o dan £500,000   £4,980 
5.2(h) Dros £500,000   £6,640 
5.3 Cyhoeddi tystysgrif costau diffygdalu   £71 
5.4 Apêl (achos asesu manwl)   £249 
5.5 Cais i osod tystysgrif costau diffygdalu o’r naill du   £130 

 
I. Penderfynu ar Gostau (yn y Llys Gwarchod) 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
6.1 Ffeilio cais am asesiad manwl £87 
6.2 Apêl (achos asesu manwl) £70 
6.3 Cais i osod tystysgrif costau diffygdalu o’r naill du £65 

 
J. Gorfodaeth (Yr Uchel Lys) 18 19 20 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
7.1 Selio gwrit rheolaeth/meddiannu/trosglwyddo  £71 
7.2 Cais am orchymyn i ddyledwr/unigolyn arall fynychu llys  £59 
7.3(a) Cais am orchymyn dyled trydydd parti/penodi derbynnydd  £119 
7.3(b) Cais am orchymyn arwystlo  £119 
7.4 Cais am wŷs dyfarniad  £119 
7.5 Cais i gofrestru dyfarniad neu orchymyn  £71 

Caniatâd i orfodi dyfarniad cyflafareddu 
Copi ardystiedig o ddyfarniad neu orchymyn i’w ddefnyddio 
dramor 

 
 

17 Mae ffi 4.1 yn cynnwys: 
- pan fo'r llys yn caniatáu i barti anfon dogfen nad yw'r llys wedi gofyn amdani ac na fwriedir ei rhoi ar ffeil y llys drwy ffacs i'r llys at 
ddefnydd y parti hwnnw; 
- pan fo parti'n gofyn i'r llys ffacsio copi o ddogfen o ffeil y llys; a 
- pan fo'r llys yn darparu copi dilynol o ddogfen y mae wedi'i darparu’n flaenorol. 
18 Ffi 7.1 ac 8.6. Pan geisir adennill swm o arian yn ogystal, nid oes ffi bellach yn daladwy. 
19 Ffi 7.3(a) ac 8.4(a). Yn daladwy mewn perthynas â phob trydydd parti y ceisir y gorchymyn yn ei erbyn. 
20 Ffi 7.3(b) ac 8.4(b). Taladwy mewn perthynas â phob gorchymyn arwystlo y gwnaed cais amdano. 
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K. Gorfodaeth (Y Llys Sirol)  18 19 20 21 22 23 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
8.1(b) Codi gwarant reolaeth yn erbyn nwyddau (mewn unrhyw achos 

arall) 
 £83 

8.2 Cais am ymgais i weithredu gwarant mewn cyfeiriad newydd  £33 
8.3 Cais i'w wneud yn ofynnol i ddyledwr dyfarniad fynychu llys  £59 
8.4(a) Cais am orchymyn dyled trydydd parti  £119 
8.4(b) Cais am orchymyn arwystlo  £119 
8.5 Cais am wŷs dyfarniad  £119 
8.6 Codi gwarant i feddiannu/gwarant i drosglwyddo  £130 
8.7 Cais am orchymyn atafaelu enillion  £119 
8.8 Gorchymyn gweinyddu/gorchymyn cyfun atafaelu enillion  £24 

8.9 Cais i orfodi dyfarniad o swm o arian neu unrhyw benderfyniad 
arall a wnaed gan unrhyw lys, tribiwnlys, corff neu unigolyn 
heblaw'r Uchel Lys neu'r Llys Sirol 

 £47 

8.10 Cais am orchymyn i adennill dyled traffig y ffordd benodol  £9 
8A.1 Cais i orchymyn gael ei gyflwyno gan feili i fynychu llys ar 

gyfer cwestiynu. 
 £119 

 
L. Gwerthiant (Llys Sirol) 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
9.1 Symud nwyddau i fan cadw  £25 
9.2 Prisio nwyddau  £26 
9.3 Gwerthu nwyddau (gan gynnwys hysbysebion, 

catalogau, gwerthu/comisiynu/danfon nwyddau) 
 £27 

9.4 Dim gwerthiant - y gweithredu wedi’i dynnu’n ôl, ei fodloni neu 
ei stopio 

 £28 

 
M. Ffioedd sy’n Daladwy yn yr Uchel Lys yn unig 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
10.1 Bil gwerthiant  £30 
10.2 Tystysgrif swyddogol o ganlyniad i chwiliad (ar gyfer pob enw)  £54 
10.3 Chwiliad, yn bersonol, o gofnodion llys (bob 15 munud)  £12 

 
N. Barnwr yn Eistedd fel Cyflafareddwr 29 

 

  
 
 

21 Ffi 8.7. 
- Yn daladwy am bob diffynnydd y ceisir gorchymyn yn ei erbyn. 
- Ddim yn daladwy pan wneir gorchymyn atafaelu enillion ar ôl gwrando gwŷs dyfarniad. 
22 Nid yw ffi 8.9 yn daladwy am orfodi dyfarniad o swm o arian a wnaed gan y Tribiwnlys Haen Gyntaf, yr Uwch Dribiwnlys, y 
Tribiwnlys Cyflogaeth neu'r Tribiwnlys Apeliadau Cyflogaeth. 
23 Ffi 8.10. Nid oes ffi yn daladwy ar: 
- gais am estyniad amser i gyflwyno datganiad statudol neu ddatganiad tyst mewn cysylltiad ag unrhyw orchymyn o'r fath; neu 
- cais i godi gwarant rheolaeth i orfodi unrhyw orchymyn o'r fath. 
24 Y ffi yw 10 ceiniog ym mhob £1 (neu ran o £1) o’r arian a dalwyd mewn perthynas â dyledion sy’n ddyledus i gredydwyr. 
25 Y ffi yw'r treuliau rhesymol y byddant wedi’u cael gan gynnwys costau rhesymol am fwydo a gofalu am unrhyw anifeiliaid. 
26 Y ffi yw 5 ceiniog ym mhob £1 (neu ran o £1) o'r gwerth a werthuswyd. 
27 Y ffi hon yw 15 ceiniog ym mhob £1 (neu ran o £1) o swm y gwerthiant, neu swm arall y mae’r barnwr rhanbarth yn ystyried y gellir 
ei gyfiawnhau. 
28 Y ffi hon yw (a) 10 ceiniog ym mhob £1 (neu ran o £1) o werth y nwyddau a atafaelwyd, y gwerth i fod yn werth a werthuswyd pan 
fydd y nwyddau wedi’u gwerthuso, neu swm arall y mae’r barnwr rhanbarth yn ystyried y gellir ei gyfiawnhau yn ogystal â (b) ffioedd 
9.1 a 9.2. 
29 Ffi 10.4. Pan fo ffi 10.4 wedi'i thalu adeg penodi barnwr Uchel Lys cymwys fel cymrodeddwr neu ddyfarnwr ond nad yw'r 
cyflafareddiad yn mynd ymlaen i wrandawiad neu ddyfarniad, caiff y ffi ei had-dalu. 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
10.4 Penodi Barnwr Uchel Lys cymwys  £610 
10.5 Gwrandawiad dyddiol (ar ôl y diwrnod cyntaf) gerbron barnwr 

Uchel Lys cymwys 
 £610 
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O. Morlys 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
11.1 Codi gwarant ar gyfer atal llong neu nwyddau £18 
11.2 Gwerthu llong neu nwyddau - yn amodol ar isafswm ffi o 

£205, y ffi yw: 
 

• am bob £100/ffracsiwn o £100 hyd at £100,000; hefyd £1 
• am bob £100/ffracsiwn o £100 dros £100,000 50p 

11.3 Cyfeirio ar gyfer gwrandawiad gan y Cofrestrydd £70 
 

P. Taladwy yn yr Uchel Lys a'r Llys Apêl yn unig 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
12.1 Affidafid £13 
12.2 Ar gyfer pob arddangosyn y cyfeirir ato £2 

 
Q. Taladwy yn y Llys Apêl yn unig 30 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
13.1(a) Cais – caniatâd i apelio/estyniad amser £569 
13.1(b) Does dim angen caniatâd i apelio neu mae wedi cael ei roi £1,292 
13.1(c) Apelydd/atebydd yn ffeilio holiadur apelio £1,292 
13.2 Ffeilio hysbysiad atebydd £569 
13.3 Ffeilio hysbysiad o gais £569 

 
 

30 Ffi 13.3. Ddim yn daladwy am gais a wneir mewn hysbysiad apêl. 
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2. Gorchymyn Ffioedd Achosion Teulu 

A. Cychwyn Ffi 31 32  
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
1.1 Pan nad oes ffi arall wedi’i phennu £245 
1.2 Cais am ysgariad/ddiddymu priodas neu bartneriaeth sifil £593 
1.3(a) Cais am orchymyn priodasol neu bartneriaeth sifil £365 
1.3(b) Datganiad o ran statws priodasol, teulu, cyfreithlondeb 

neu fabwysiadau a ddigwyddodd dramor 
£365 

- Gorchymyn amddiffyn rhag priodas dan orfod neu Orchymyn 
Amddiffyn rhag Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod 

£0 

1.5 Diwygio'r cais am orchymyn priodasol/partneriaeth sifil. 
Diwygio'r cais am ddatganiad y mae Pennod 5 o Ran 9 o'r FPR 
yn berthnasol iddo. 
Gwneud cais o dan FPR 7.7(1)(b) 

£95 

1.6 Ateb i gais am orchymyn priodasol/partneriaeth sifil £245 
1.7 Cais am orchymyn asesu costau £50 
1.8 Cais am orchymyn rhianta £232 

 
B. Achosion o dan Ddeddf Plant 1989 neu lle bennir Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 33 34 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
2.1(a) Cyfrifoldeb rhiant (adran 4(1)(c) neu (3), 4A(1)(b) neu (3)) £232 
2.1(b) Cyfrifoldeb rhiant (adran 4ZA(1)(c) neu (6)) £232 
2.1(c) Gwarcheidwaid (adran 5(1) neu 6(7)) £232 
2.1(d) Gorchmynion adran 8 (adran 10(1) neu (2)) £232 
2.1(e) Gorchmynion gorfodi (adran 11J(2)) £232 
2.1(f) Iawndal am golled ariannol (adran 11O(2)) £232 
2.1(g) Newid cyfenw plentyn neu ei dynnu o awdurdodaeth tra bo 

gorchymyn preswylio mewn grym (adran 13(1)) 
£232 

2.1(h) Gorchmynion gwarcheidwaid arbennig (adran 14A(3) neu 
(6)(a), 14C(3) neu 14D(1)) 

£232 

2.1(i) Gorchymyn llety cadw (adran 25) £232 
2.1(ia) Gorchymyn Llety cadw (adran 119 Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014) 
£232 

2.1(j) Newid cyfenw plentyn neu ei dynnu o awdurdodaeth tra bo 
gorchymyn gofal mewn grym (adran 33(7)) 

£232 

2.1(k) Cyswllt gyda phlentyn mewn gofal (adran 34(2), (3), (4) neu (9)) £232 
2.1(l) Gorchymyn goruchwylio addysg (adran 36(1)) £232 
2.1(m) Amrywio neu ddiddymu ayb gorchmynion gofal a goruchwylio 

(adran 39) 
£232 

 
31 Ffi 1.1, 5.1 a 5.3. Ddim yn daladwy: 
(a) gan unigolyn a ddiogelir mewn achos sy'n ymwneud â mesurau amddiffyn 
(b) mewn achos am orchymyn rhag molestu, gorchymyn anheddu neu orchymyn amddiffyn rhag priodas 
dan orfod (bb) mewn achos am orchymyn amddiffyn rhag anffurfio organau cenhedlu benywod 
(c) amrywio neu derfynu gorchymyn a wnaed yn (b) neu (bb) 
32 Mae ffi 1.3 yn daladwy dim ond unwaith ar gyfer pob datganiad y mae Pennod 5 o Ran 8 o'r FPR yn berthnasol iddo. 
33 Ffi 2.1 a 2.2. 
- Pan fo cais yn gofyn am ganiatâd, mae’r ffi yn daladwy pan geisir caniatâd, ond ni chodir ffi bellach os rhoddir caniatâd a gwneir 
cais. 
- Pan wneir cais, ceisir caniatâd neu rhestrir apêl mewn dau neu fwy o ffioedd 2.1 a 2.2, neu os oes angen dwy neu fwy o ffurflenni 
gwahanol wedi'u rhifo, dim ond un ffi sy'n daladwy, ac os yw’r ffioedd yn wahanol dim ond y ffi uchaf sy’n berthnasol. 
- Pan fo dau neu ragor o geisiadau wedi'u gwneud, caniatâd wedi’i geisio neu apeliadau wedi'u rhestru yn yr un ffi â rhif, dim ond 
unwaith y mae'r ffi yn daladwy. 
- Pan wneir yr un cais, pan geisir caniatâd neu pan fydd apêl wedi cychwyn mewn perthynas â dau neu fwy o blant, sy'n frodyr a 
chwiorydd neu'n blant i'r teulu, ar yr un pryd, dim ond un ffi sy'n daladwy mewn perthynas â phob ffi wedi'i rhifo. 
34 Ffi 2.2. Pan gyfunir achos ag achosion eraill, dim ond unwaith y bydd rhaid talu unrhyw ffi sy’n daladwy ar ôl y dyddiad y 
cyfunir yr achosion. 
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Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
2.1(n) Gorchymyn asesu plant (adran 43(1)) £232 
2.1(o) Gorchmynion diogelu brys (adrannau 44, 45 a 46) £232 
2.1(p) Gwarant i gynorthwyo unigolyn sy’n arfer pwerau dan orchymyn 

diogelu brys (adran 48) 
£232 

2.1(q) Gorchymyn adfer (adran 50) £232 
2.1(r) Ffi dirwyn i ben. Gweler 2.6(a), 2.6b a 2.7 Amh 

2.1(s) Gwarant i gynorthwyo unigolyn sy’n arfer pwerau i chwilio am 
blant neu i archwilio eiddo (adran 102) 

£232 

2.1(t) Ceisiadau mewn perthynas â gorchmynion gorfodi (paragraff 
4(2), 6(2), 7(2) neu 9(2) o Atodlen A1) 

£102 

2.1(u) Diwygio gorchymyn gorfodi oherwydd newid cyfeiriad (paragraff 
5(2) o Atodlen A1) 

£70 

2.1(v) Darpariaeth ariannol ar gyfer plant (paragraff 1(1) neu (4), 2(1) 
neu (5), 5(6), 6(5), (7) neu (8), 8(2), 10(2), 11 neu 14(1) o 
Atodlen 1) 

£232 

2.1(w) Cymeradwyaeth gan y llys i blentyn sydd yng ngofal awdurdod 
lleol fyw dramor (paragraff 19(1) o Atodlen 2) 

£232 

2.1(wa) Cymeradwyaeth gan y llys i blentyn sydd yng ngofal awdurdod 
lleol fyw dramor (adran 124(1) Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014) 

£232 

2.1(x) Ymestyn gorchymyn goruchwylio (paragraff 6 o Atodlen 3) £232 
2.1(y) Ymestyn neu ddiddymu gorchymyn goruchwylio addysg 

(paragraff 15(2) neu 17(1) o Atodlen 3) 
£232 

2.1(z) Paragraff 8(1) o Atodlen 8 (apeliadau’n ymwneud â rhieni maeth) £232 
2.2(a) Cais am achos o dan Adran 31 Deddf Plant 1989 £2,215 
2.3 Apêl yn ymwneud â’r ffioedd a restrir yn 2.1(a) i (s) (v) i (y) a 2.2 £215 
2.4 Apelio yn erbyn gorchymyn cyfrannu o dan Ddeddf Plant 1989 £215 
2.5 Apelio yn erbyn gorchymyn cyfrannu o dan Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
£215 

2.6(a) Canslo, amrywio neu ddileu neu osod amod cofrestru ar 
ofalwr plant neu ofalwr dydd (Lloegr) (adran 72) 

£232 

2.6(b) Canslo cofrestriad gofalwr plant neu ofalwr dydd o dan Mesur 
Plant a Theuluoedd (Cymru) (adran 34) 

£232 

2.7 Dechrau apêl gofalwr plant neu ofalwr dydd o dan adran 34 
(Cymru) neu adran 72 (Lloegr) 

£215 

 

C. Mabwysiadu a Gwardiaeth 35 36 37 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
3.1 Cais/caniatâd i wneud cais i fabwysiadu £183 
3.2 Cais am orchymyn lleoli (o dan adran 22) £490 
3.3 Cais i'r Uchel Lys £183 

 
D. Achosion o dan Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2006 38 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
4.1 Cais i hysbysiad rhybuddio gael ei atodi i orchymyn cyswllt £54 

 
35 Ffi 3.1. 
- Pan fo cais yn gofyn am ganiatâd, mae’r ffi yn daladwy pan geisir caniatâd, ond ni chodir ffi bellach os rhoddir caniatâd ac os 
gwneir cais. 
- Pan wneir cais neu pan geisir caniatâd ar yr un pryd o dan neu'n ymwneud â dwy neu ragor o ddarpariaethau yn Rhan 1 o Ddeddf 
Mabwysiadu a Phlant 2002, ac eithrio cais o dan adran 22 o'r Ddeddf honno, dim ond unwaith y mae ffi 3.1 yn daladwy. 
36 Ffi 3.1 a 3.2. Pan wneir cais neu pan geisir caniatâd ar yr un pryd o dan neu'n ymwneud â darpariaethau Deddf Mabwysiadu a 
Phlant 2002, dim ond un ffi sy'n daladwy ac, os yw'r ffioedd hynny'n wahanol, mae'r ffi uwch 3.2 yn daladwy. 
37 Ffi 3.1, 3.2 a 3.3. Pan wneir yr un cais neu pan geisir caniatâd ar yr un pryd mewn perthynas â dau neu fwy o blant sy'n frodyr 
a chwiorydd neu'n blant o’r un teulu, dim ond un ffi sy'n daladwy mewn perthynas â phob ffi wedi'i rhifo. 
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38 Ffi 4.1. 
- Pan wneir cais neu pan geisir caniatâd o dan neu’n ymwneud â darpariaethau Deddf Plant 1989 neu, lle nodir, Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Plant a Mabwysiadu 2006 sydd wedi'u rhestru mewn dau neu ragor o ffioedd wedi’u 
rhifo gwahanol, dim ond un ffi sy'n daladwy. 
- Pan wneir yr un cais neu pan geisir caniatâd mewn perthynas â dau neu fwy o blant ar yr un pryd, a bod y plant hynny yn frodyr a 
chwiorydd neu'n blant o'r teulu, dim ond un ffi sy'n daladwy mewn perthynas â phob ffi wedi'u rhifo. 
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E. Ceisiadau mewn Achosion Presennol  31 39 40 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
5.1 Cais (heb hysbysiad/drwy gydsyniad) oni bai ei fod wedi ei restru 

fel arall 
£53 

5.2 Cais (dan FPR 7.19) i’r llys ystyried gwneud dyfarniad nisi, 
gorchymyn amodol neu orchymyn gwahanu 

£54 

5.3 Cais (gyda hysbysiad) oni bai ei fod wedi ei restru fel arall £167 
5.4 Cais am orchymyn ariannol £275 

 
F. Apeliadau 41 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
6.1 Ffeilio hysbysiad o apêl gan farnwr rhanbarth, un neu fwy o 

ynadon lleyg, clerc ynadon neu gynorthwyydd i glerc ynadon 
£125 

6.2 Apêl (Adran 20, Deddf Cynnal Plant 1991) £165 
 

G. Chwiliadau 42 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
7.1 Chwilio’r mynegai canolog o ddyfarniadau absoliwt/gorchmynion 

terfynol am unrhyw gyfnod penodedig o ddeg blwyddyn galendr, 
neu'r deng mlynedd ddiweddaraf 

£65 

7.2 Chwilio’r mynegai canolog o gytundebau cyfrifoldeb rhiant £45 
7.3 Chwilio mynegai dyfarniadau absoliwt/gorchmynion terfynol 

mewn unrhyw lys teulu neu Gofrestrfa Ddosbarth benodol am 
unrhyw gyfnod penodedig o ddeg blwyddyn galendr, neu'r deng 
mlynedd ddiweddaraf 

£45 

 
H. Copi o Ddogfennau 43 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
8.1(a) Copi o ddogfen (10 tudalen neu lai) £11 
8.1(b) Ar gyfer pob tudalen yn ychwanegol 50p 
8.2 Copi electronig o ddogfen (ar gyfer pob copi) £11 

 
I. Penderfynu ar Gostau 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
9.1 Pan fydd y parti sy’n ffeilio’r cais yn cael cymorth cyfreithiol £94 
9.2 Pan fydd swm y costau a hawlir: 

9.2(a) Heb fod yn fwy na £15,000 £335 
9.2(b) Dros £15,000 ond o dan £50,000 £675 
9.2(c) Dros £50,000 ond o dan £100,000 £1,005 

 
39 Ffi 5.1. 
- Nid yw’n daladwy mewn perthynas â chais drwy gysyniad i ohirio gwrandawiad os yw’r llys yn cael y cais o leiaf 14 diwrnod cyn 
dyddiad y gwrandawiad. 
- Ddim yn daladwy ar gais i wneud dyfarniad neu orchymyn yn absoliwt neu'n derfynol, pan fo'r ceisydd wedi talu ffi 1.2. 
- Yn daladwy mewn achosion o dan Ddeddf Plant 1989 neu, pan nodir hynny, o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014 ac y mae'r ffioedd a restrir yn 2.1 yn berthnasol. 
40 Ffi 5.3. Yn daladwy mewn achosion o dan Ddeddf Plant 1989 neu, pan nodir hynny, o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014 ac y mae'r ffioedd a restrir yn 2.1 yn berthnasol, ac eithrio'r rhai yn 2.1(t) ac (u), pan fo'r ffi gwneud cais o £95 
yn daladwy. 
41 Ffi 6.1 a 6.2. Mae ffioedd apelio ar wahân yn gymwys mewn perthynas â ffioedd 2.3, 2.4 a 2.5. 
42 Ffi 7.1, 7.2 a 7.3. Mae'r ffi yn cynnwys copi o'r dyfarniad absoliwt, y gorchymyn terfynol neu’r cytundeb cyfrifoldeb rhiant, os 
yw'n briodol. 
43 Mae ffi 8.1 yn cynnwys: 
- pan fo'r llys yn caniatáu i barti anfon dogfen nad yw'r llys wedi gofyn amdani ac na fwriedir ei rhoi ar ffeil y llys drwy ffacs i'r llys at 
ddefnydd y parti hwnnw; 
- pan fo parti yn gofyn i'r llys ffacsio copi o ddogfen o ffeil y llys; a 
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- phan fo'r llys yn darparu copi dilynol o ddogfen y mae wedi'i darparu yn flaenorol. 
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Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
9.2(d) Dros £100,000 ond o dan £150,000 £1,345 
9.2(e) Dros £150,000 ond o dan £200,000 £1,680 
9.2(f) Dros £200,000 ond o dan £300,000 £2,520 
9.2(g) Dros £300,000 ond o dan £500,000 £4,200 
9.2(h) Dros £500,000 £5,600 
9.3 Cyhoeddi tystysgrif costau diffygdalu £65 
9.4 Apêl (achos asesu manwl) £210 
9.5 Cais i osod tystysgrif costau diffygdalu o’r naill du £110 

 

J. Cofrestru Gorchmynion Cynhaliaeth 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
10.2 Cais i gofrestru gorchymyn cynhaliaeth dan Ddeddf 1950 neu 

Ddeddf Gorchmynion Cynhaliaeth 1958 
£50 

 
K. Darpariaeth Ariannol 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
11.1 Cais am orchymyn darpariaeth ariannol £215 

 
L. Gorfodaeth 44 45 46 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
12.1 Cais i holi dyledwr dyfarniad neu unigolyn arall £54 
12.2 Cais am orchymyn dyled trydydd parti/penodi derbynnydd £77 
12.3 Cais am orchymyn arwystlo £38 
12.4 Cais am wŷs dyfarniad £73 
12.5 Cais am orchymyn atafaelu enillion £34 

 
M. Gorfodaeth yn y Llys Teulu 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
13.1 Cais i orfodi dyfarniad neu orchymyn £100 
13.2 Cais am ymgais i weithredu gwarant mewn cyfeiriad newydd £30 
13.3 Codi gwarant i feddiannu/gwarant i drosglwyddo £119 

 
N. Gorfodaeth yn yr Uchel Lys 48 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
14.1 Selio gwrit rheolaeth/meddiannu/trosglwyddo £60 
14.2 Cais i gofrestru dyfarniad neu orchymyn £60 

Caniatâd i orfodi dyfarniad cyflafareddu 
Copi ardystiedig o ddyfarniad neu orchymyn i’w ddefnyddio 
dramor 

 
 

44 Ffi 12.2. Yn daladwy mewn perthynas â phob trydydd parti y ceisir y gorchymyn yn ei erbyn. 
45 Ffi 12.3. Yn daladwy mewn perthynas â phob gorchymyn arwystlo y gwnaed cais amdano. 
46 Ffi 12.5. 
- Yn daladwy am bob diffynnydd y ceisir gorchymyn yn ei erbyn. 
- Ddim yn daladwy pan wneir gorchymyn atafaelu enillion ar ôl gwrando gwŷs dyfarniad. 
47 Ffi 13.3. Pan geisir adennill swm o arian yn ogystal, nid oes ffi bellach yn daladwy. 
48 Ffi 14.1. Pan geisir adennill swm o arian yn ogystal â gwrit meddiannu/trosglwyddo, nid oes ffi bellach yn daladwy. 
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O. Cyflwyno 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
15.1 Cais i feili gyflwyno dogfen yn ddarostyngedig i eithriadau a 

restrir yn y gorchymyn 
£45 

 
P. Gwerthiant 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
16.1 Symud nwyddau i fan cadw £49 
16.2 Prisio nwyddau £50 
16.3 Gwerthu nwyddau (gan gynnwys hysbysebion, catalogau, 

gwerthu/comisiynu/danfon nwyddau) 
£51 

16.4 Dim gwerthiant - y gweithredu wedi’i dynnu’n ôl, ei fodloni neu ei 
stopio 

£52 

 
Q. Affidafidau yn yr Uchel Lys yn unig 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
17.1 Ardystio affidafid/cadarnhad/ardystiad ar lw £11 
17.2 Ar gyfer pob arddangosyn y cyfeirir ato ac y mae’n rhaid ei farcio £2 

 
 

49 Y ffi yw'r treuliau rhesymol y byddant wedi’u cael gan gynnwys costau rhesymol am fwydo a gofalu am unrhyw anifeiliaid. 
50 Y ffi yw 5 ceiniog ym mhob £1 (neu ran o £1) o'r gwerth a werthuswyd. 
51 Y ffi yw 15 ceiniog ym mhob £1 (neu ran o £1) o swm y gwerthiant, neu swm arall y mae’r barnwr rhanbarth yn ystyried y gellir ei 
gyfiawnhau. 
52 Y ffi yw (a) 10 ceiniog ym mhob £1 (neu ran o £1) o werth y nwyddau a atafaelwyd, y gwerth i fod yn werth a werthuswyd pan fydd 
y nwyddau wedi’u gwerthuso, neu swm arall y mae’r barnwr rhanbarth yn ystyried y gellir ei gyfiawnhau yn ogystal â (b) ffioedd 16.1 
a 16.2. 
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3.  Gorchymyn Ffioedd Llysoedd Ynadon 53 

A. Cais i YH gyflawni swyddogaeth heb fod ar safle llys 54 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
1.1 Cais i YH gyflawni swyddogaeth heb fod ar safle llys £25 

 
B. Apeliadau 55 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
2.1 Cais i ddatgan achos ar gyfer barn yr Uchel Lys £137 
2.2 Apêl (gorchymyn didynnu o enillion dan Ddeddf Cynnal Plant 

1991) 
£19 

2.3 Apêl (achos dan ddarpariaethau penodol Atodlen 5 o Ddeddf 
Trwyddedu 2003) 

£62 

2.4 Apêl (dim ffi arall wedi'i phennu) £62 
 

C. Tystysgrifau a Dogfennau Ardystiedig 56 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
3.1 Cais am dystysgrif gwrthod datgan achos £105 
3.2 Cais am dystysgrif bodlonrwydd £16 
3.3 Cais am gopi ardystiedig o femorandwm euogfarn £20 
3.4 Cais am dystysgrif/dogfen ardystiedig (dim ffi arall wedi'i 

phennu) 
£20 

 
D. Gorchmynion Atebolrwydd 57 58 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
4.1 Cais am orchymyn atebolrwydd (Rheoliadau’r Dreth Gyngor 

(Gweinyddu a Gorfodi) 2003 neu Rheoliadau Ardrethu 
Annomestig (Casglu a Gorfodi) (Rhestri Lleol) 1989) 

50p 

4.2 Cais am orchymyn atebolrwydd (Deddf Cynnal Plant 1991) £25 
 

E. Copi o Ddogfennau 59 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
5.1(a) Copi o ddogfen (10 tudalen neu lai) £11 
5.1(b) Ar gyfer pob tudalen yn ychwanegol 50p 
5.2 Copi electronig o ddogfen (ar gyfer pob copi) £11 

 
F. Trwyddedau 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 

 

53 Pob ffi dan y Gorchymyn. 
Nid oes ffi yn daladwy yng nghyswllt: 
- achos troseddol (ac eithrio dogfennau a ddefnyddiwyd mewn achosion troseddol, neu sy'n deillio ohonynt, sy'n ofynnol wedyn ar 
gyfer achosion sifil neu deulu) 
- gwŷs, gwarant, hysbysiad neu orchymyn a godwyd, a roddwyd neu a wnaed o dan adrannau 83(1) neu (2), 88, 89 neu 136 Deddf 

Llysoedd Ynadon 1980 
- rhwymo achosion. 
Pan fo achos yn cael ei ddwyn yn erbyn aelodau unigol partneriaeth, dim ond unwaith y mae unrhyw ffi berthnasol yn daladwy. 
54 Ffi 1.1. Yn daladwy yn ychwanegol at ffioedd taladwy eraill. 
55 Ffi 2.1. Pan fo ffi 2.1 yn daladwy, nid oes ffi bellach yn daladwy mewn perthynas â pharatoi achos drafft gan glerc yr ynadon, 
darparu copïau, ymrwymo fel sy'n ofynnol gan adran 1142 Deddf Llysoedd Ynadon ac ehangu ac adnewyddu ymrwymiadau o'r 
fath. 
56 Mae Ffi 3.4 yn cynnwys unrhyw gopi o ddogfen a ardystiwyd gan y llys fel copi dilys o'r ddogfen wreiddiol. 
57 Ffi 4.1. Yn daladwy am bob diffynnydd y ceisir gorchymyn atebolrwydd yn ei erbyn. 
58 Ffi 4.2. Yn daladwy mewn perthynas â phob gorchymyn atebolrwydd y gwneir cais amdano. 
59 Mae ffi 5.1 yn cynnwys: 
- pan fo'r llys yn caniatáu i barti anfon dogfen nad yw'r llys wedi gofyn amdani ac na fwriedir ei rhoi ar ffeil y llys drwy ffacs i'r llys at 
ddefnydd y parti hwnnw; 
- pan fo parti yn gofyn i'r llys ffacsio copi o ddogfen o ffeil y llys; a 
- phan fo'r llys yn darparu copi dilynol o ddogfen y mae wedi'i darparu yn flaenorol. 
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Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
6.1 Cais am drwydded/cydsyniad/awdurdod (dim ffi arall wedi'i 

phennu) 
£27 

6.2 Cais i adnewyddu/amrywio trwydded gyfredol £27 
6.3 Cais i ddirymu trwydded (dim ffi arall wedi’i phennu) £27 

 

G. Llwon 60 61 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
7.1 Ar ôl i gwnstabl neu gwnstabl gwirfoddol dystio ar safle'r llys 

neu i ffwrdd o safle’r llys 
£11 

7.2 Ar gyfer pob llw, cadarnhad, datganiad unigol neu ddatganiad 
statudol lle na bennir ffi arall 

£27 

 
H. Achosion Sifil eraill 62 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
8.1 Dechrau achos lle na bennir ffi arall a lle nad oes angen hawl 

na chaniatâd  
£226 

8.2(a) Cais am ganiatâd/hawl i gychwyn achos (dim ffi arall wedi'i 
phennu) 

£125 

8.2(b) Achos pan fydd hawl/caniatâd wedi cael ei roi £125 
8.3 Gwrandawiad materion sy’n cael eu herio £567 

 
I. Gwarantau 63 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
9.1 Cais am warant mynediad £22 
9.2 Cais am unrhyw warant arall (ni phennir ffi arall) gan 

gynnwys cais am warant a wnaed yn ystod gwrandawiad 
£81 

 
J. Ymrwymiadau 64 

 
Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
10.1 Cais am warant traddodi (Rheoliadau’r Dreth Gyngor 

(Gweinyddu a Gorfodi) 1992 neu Rheoliadau Ardrethu 
Annomestig (Casglu a Gorfodi) (Rhestri Lleol) 1989) 

£264 

10.2 Cais am warant traddodi (Deddf Cynnal Plant 1991) £41 
 
 
 

60 Mae ffi 7.1 yn daladwy am bob ardystiad a wneir gan bob cwnstabl neu gwnstabl gwirfoddol yn y llys neu i ffwrdd o safle’r llys. 
61 Ffi 7.2. Nid oes ffi yn daladwy i dystion dyngu llw neu mewn unrhyw achos pan fo deddfiad yn cyfarwyddo na fydd ffi yn daladwy. 
62 Ffi 8.3. 
- Yn berthnasol mewn gwrandawiadau lle mae ffi 8.1 neu 8.2 yn berthnasol yn unig 
- yn daladwy gan y parti a ddechreuodd yr achos 
- yn daladwy ar y diwrnod y mae'r gwrandawiad yn dechrau 
- yn daladwy unwaith yn unig yn yr un achos. 
63 Ffi 9.2. Ddim yn daladwy os yw'r llys yn codi gwarant o'i fenter ei hun. 
64 Ffi 10.1 a 10.2. Ddim yn daladwy mewn perthynas â gwarant arestio, sy'n dod o dan ffi 9.2. 
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4. Gorchymyn Ffioedd Profiant Digynnen 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
1 Cais am grant profiant £155 
2 Ffi cais personol £60 
3.1 Ail grant / grant dyblyg ar gyfer yr un unigolyn £20 
3.2 Grant ar gyfer ystâd sydd wedi'i heithrio o’r Dreth Etifeddiaeth £10 
4 Cais ar gyfer cofnodi neu ymestyn cafeat £3 
5 Cais am chwiliad sefydlog £3 
6 Adneuo ewyllysiau £20 
7 Archwilio ewyllys/dogfen arall a gedwir gan y gofrestrfa £20 
8(a) Copi o ddogfen (ar gyfer pob copi) £1.50 
8(b) Copi electronig o ddogfen (ar gyfer pob copi) £1.50 
9.1 Gweinyddu llw ar gyfer pob deponiwr i bob affidafid £11 
9.2 Gweinyddu llw ar gyfer marcio pob arddangosyn  £2 
10 Penderfynu ar gostau £65 

11 Setlo dogfennau £4 
 
 
 

5. Gorchymyn Ffioedd y Llys Gwarchod 66 67 68 
 

Rhif y ffi Disgrifiad Ffi 
4 Cais i gychwyn achos neu gais am ganiatâd i gychwyn achos £371 
5 Ffeilio apêl £234 
6 Ffi’r gwrandawiad £494 
7(1) Copi o ddogfen £5 

 
 
 

65 Mae’r un ffi yn daladwy am benderfynu ar gostau o dan y Gorchymyn Ffioedd Achosion Sifil (ffi 5 o'r Gorchymyn Ffioedd hwnnw). 

 
66 Ffi 4 a 6. Ddim yn daladwy mewn perthynas â cheisiadau a gwrandawiadau sy'n ymwneud â gwrthwynebiadau i gofrestru 
atwrniaethau parhaus ac atwrniaethau arhosol os yw'r ceisydd yn atwrnai, neu’n unigolyn sydd â hawl i gael hysbysiad o'r cais i 
gofrestru. 
67 Ffi 4, 5 a 6. Ddim yn daladwy pan fo'r cais neu'r apêl yn cael ei ddwyn gan y Gwarcheidwad Cyhoeddus. 
68 Ffi 6. Yn daladwy pan fo'r llys (a) wedi cynnal gwrandawiad i benderfynu ar yr achos neu'r apêl a (b) wedi gwneud gorchymyn, 
datganiad neu benderfyniad terfynol mewn perthynas â'r achos neu'r apêl. 
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