
Tudalen 1

FP200

Eitem Ffi
Dogfen i’w stampio gyda’r 

ffi

£
Llys Teulu/
Llys Apêl

Yr Uchel Lys

1(a).  Lle gofynnir am ganiatâd neu  lle 
cychwynnir apêl mewn perthynas â 
darpariaethau Deddf Plant 1989

£215 Yr hysbysiad 
N161/N162

Yr hysbysiad 
FP161/FP162

1(b).  Wrth gychwyn apêl o dan baragraff 23 
(11) o Atodlen 2 i Ddeddf Plant 1989 (apêl 
yn erbyn gorchymyn cyfraniad)

£215 Yr hysbysiad 
N161/N162

Yr hysbysiad 
FP161/FP162

1(c).  Wrth wneud cais neu ofyn am ganiatâd 
i wneud cais o dan unrhyw ddarpariaeth 
yn Rhan 1 o Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 
2002 ac eithrio cais o dan Adran 22 o’r 
Ddeddf honno

£170 Rhybudd 
cyflwyno cais 
N244

Rhybudd 
cyflwyno cais 
FP244

2. Wrth ffeilio cais i gychwyn achos lle nad 
oes ffi arall wedi’i nodi

£245 Yr hysbysiad 
N161/N162

Yr hysbysiad 
FP161/FP162

3. Wrth ffeilio hysbysiad atebydd lle bo’r 
atebydd yn dymuno gofyn i’r llys apêl 
gadarnhau gorchymyn y llys is am 
resymau gwahanol neu ychwanegol at y 
rhai a roddwyd gan y llys is

£215 Yr hysbysiad 
atebydd 
N162

Yr hysbysiad 
atebydd 
FP162

4. Wrth ffeilio hysbysiad cais. (Ni fydd y ffi 
hon yn daladwy ar gyfer cais sy’n cael ei 
wneud mewn hysbysiad apêl)

£50 Rhybudd 
cyflwyno cais 
N244

Rhybudd 
cyflwyno cais 
FP244

Ffioedd Achosion Teulu o 18 Ebrill 2016
Mae’r ffioedd a ganlyn yn daladwy ar hyn o bryd ar gyfer achosion 
sy’n cael eu ffeilio o dan Ran 30 o’r Rheolau Trefniadaeth Teulu sy’n 
ymwneud ag apelio i’r Llys Teulu, y Llys Apêl (yr Adran Sifil) neu 
Adran Deulu’r Uchel Lys



Tudalen 2

Os byddwch yn ffeilio eich dogfennau drwy’r post rhaid i chi anfon y dogfennau a’r ffi i’r 
Swyddfa Apeliadau berthnasol sydd â’i chyfeiriad ar waelod y ffurflen hon. Eich cyfrifoldeb 
chi yw sicrhau bod eich apêl yn cael ei ffeilio yn y Swyddfa Apeliadau gywir. Peidiwch â 
chymryd yn ganiataol bod eich apêl wedi cael ei ffeilio yn y llys cywir dim ond oherwydd 
bod staff llys wedi derbyn eich papurau.

Rhaid i’r Swyddfa Apeliadau dderbyn eich papurau cyn i unrhyw gyfnod perthnasol ddod 
i ben. Rhaid i’r ffi fod ar ffurf siec wedi’i chroesi, neu Archeb/Archebion Post, a rhaid i chi 
roi eich enw a’ch cyfeiriad a theitl yr achos ar gefn y siec neu’r archeb. Byddem yn eich 
cynghori i beidio ag anfon arian parod drwy’r post.

Os byddwch yn dod i’r Llysoedd Barn Brenhinol yn bersonol i ffeilio eich dogfennau, rhaid i 
chi dalu’r ffi yn yr Ystafell Ffioedd, Ystafell E01, Llawr Gwaelod, Bloc Dwyreiniol, y Llysoedd 
Barn Brenhinol cyn i chi ffeilio eich dogfennau yn y Swyddfa Apeliadau berthnasol. Gellir 
talu ffioedd mewn arian parod, drwy ddrafft banc, siec neu Archeb/Archebion Post. Ni 
dderbynnir sieciau sydd wedi’u hôl-ddyddio.

Rhaid i Archebion Post, drafftiau a/neu sieciau, fel y bo’n briodol uchod, gael eu 
gwneud yn daladwy i ‘GLlTEM’ a rhaid iddynt fod wedi’u croesi â’r geiriau ‘Cyfrif y 
Talai’.

Os nad oes gennych lawer o gynilion, neu os nad oes gennych unrhyw gynilion, os ydych 
yn derbyn budd-daliadau penodol neu os yw eich incwm yn isel, efallai y gallwch gael help 
i dalu ffi’r llys (a elwir hefyd yn ddileu ffi).

I gael rhagor o wybodaeth, neu i wneud cais am help i dalu ffioedd, ewch i gov.uk/get-
help-with-court-fees. Os nad ydych yn gallu cael mynediad i’r rhyngrwyd, gallwch gael 
ffurflen bapur (EX160 – Gwneud cais am help i dalu ffioedd) gan staff llys mewn unrhyw 
swyddfa llys teulu.

Rhaid i chi anfon hysbysiadau wedi’u cwblhau i’r cyfeiriad isod: 

Ar gyfer y Llys Teulu:
I ddod o hyd i fanylion eich llys teulu agosaf: https://courttribunalfinder.service.gov.uk

Ar gyfer y Llys Apêl:
Civil Appeals Office Registry, Room E307, Royal Courts of Justice, Strand,  
Llundain, WC2A 2LL.  DX 44450 Strand

Ar gyfer Adran Deulu’r Uchel Lys:
Family Division Appeals Office, Floor 1M, Queen’s Building, Royal Courts of Justice, Strand, 
Llundain, WC2A 2LL.  DX 44450 Strand
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