
 
 

 

                      

           

           Ffôn:                        

Enw Cyntaf y Cleient:            Cyfenw:            

Dyddiad Geni'r Cleient:     

       

      
     

      
     

Dyddiad Dechrau’r Cymorth 
Cyfreithiol:            

      
     

      
     

Dyddiad Dechrau’r Gynrychiolaeth 
Gyfreithiol Reoledig:            

      
     

      
     

                                 

 Na   Lloches  Ddim yn ymwneud â 

lloches 

 

 Cyngor cyfreithiol mewn perthynas â Llenwi 

Ffurflenni yn unig 

 Adnewyddu / Gwneud Cais am Fechnïaeth 

 Llawdriniaeth ar y safle / Llwybr Carlam 

 Plentyn ar ei Ben ei Hun yn Ceisio Lloches 

(UASC) 

 Achos wedi’i ailgyfeirio o'r Uwch Dribiwnlys 

 Arall (rhowch fanylion) 

 Cyn cyflwyno Hawliad Newydd 

 Ar ôl cyflwyno Hawliad Newydd 

 Cyn y Cyfweliad lloches 

 Ar ôl Cyfweliad lloches 

 Ar ôl penderfyniad y Swyddfa Gartref 

 

 Cyn y gwrandawiad lloches 

 Ar ôl y gwrandawiad lloches 

 

 

   

CW3B 

Cais i ymestyn y  
Terfyn Costau Uchaf  

Mae’n rhaid i'r ffurflen hon gael ei defnyddio i wneud cais am ymestyn achosion yng nghyswllt cyfraddau fesul 
awr a gychwynnwyd o dan baragraff 8.77 (b,e,f,g ac i-n) o Gontract Sifil Safonol 2013, paragraff 8.83 (b-g a 
j-m) o’r Contract Sifil Safonol. Dylai hefyd gael ei defnyddio ar gyfer achosion yng nghyswllt cyfraddau fesul 
awr a gychwynnwyd ar ôl 1 Hydref 2007 o dan y Contract Unedig (ac eithrio’r rheini o dan baragraff 11.2 (a)). 
Mae’n rhaid cyflwyno’r ffurflen hon i Swyddfa Lerpwl cyn dechrau’r gwaith y gwneir cais amdano.       
E-bost: cw3@legalaid.gsi.gov.uk  

Manylion y Darparwr 

Enw'r Darparwr: Rhif y Cyfrif: 

Cyfeiriad y Darparwr: 

DX:  E-bost: 

Manylion y Cleient 

/ / / / / / 

Cod Post y Cleient: Cenedligrwydd: 
UCN y Swyddfa 
Gartref: 

A yw’r cleient wedi cael ei 
gadw’n gaeth yn ystod y 
mater hwn? 

Math o 
Fater: 

Ydy 

Cadarnhewch natur y cais am estyniad a beth yw cam presennol yr achos: 

Disgrifiad o'r Mater Cymorth Cyfreithiol: 
Cais Newydd (os cafodd y cais gwreiddiol am 
loches 
ei wneud cyn mis Hydref 2007) 

Arall (rhowch fanylion yn yr adran 
crynodeb) 

Cynrychiolaeth Gyfreithiol 
Reoledig: 

Cofiwch – dydy terfynau costau elw ar gyfer cynrychiolaeth gyfreithiol reoledig a chymorth cyfreithiol a therfynau alldaliadau ddim yn cynnwys 
TAW. 

Cais 
Swm wedi’i 
ysgwyddo 
hyd yn hyn  

Terfyn Newydd 
y gwneir cais 

amdano 

Terfyn 
presennol 

Cyfeirnod PA o’r grant blaenorol 
 (os yn berthnasol) 

Costau Elw – Cymorth 
Cyfreithiol £ £ £ 

Alldaliadau cymorth 
cyfreithiol  £ £ £ 

Cynrychiolaeth Gyfreithiol 
Reoledig – Ariannol  £ £ £ 

Cynrychiolaeth Gyfreithiol 
Reoledig – Mechnïaeth yn Unig  

£ £ £ 
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Crynodeb o'r Achos: 
Rhowch ddisgrifiad cryno o’r achos, gan roi manylion y prif faterion ffeithiol a chyfreithiol sy’n hollbwysig i 
gais/apêl y cleient. Dylech gynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf am yr achos ers y cais blaenorol am estyniad 
os yw’n berthnasol. 

Rhowch fanylion y gwaith rydych chi wedi’i wneud hyd yn hyn: 
Nodwch brif gamau’r achos sydd wedi’u cwblhau mewn trefn gronolegol, gyda manylion yr holl 
alldaliadau/ffioedd cwnsler sydd wedi’u hysgwyddo hyd yn hyn. Mae cofnod parhaus o’r costau yn dderbyniol 
os yw’n rhoi manylion y gwaith a gafodd ei gynnal. Mae’n rhaid nodi’r amser a dreuliwyd a’r cyfanswm a godwyd 
wrth ymyl pob tasg. Mae’n rhaid iddi fod yn hawdd adnabod y gyfradd a godwyd fesul awr. 

Rhowch fanylion y gwaith lle mae angen rhagor o gymorth cyfreithiol nawr: 

Ar gyfer adroddiadau arbenigwyr, esboniwch yn gryno: 
 

Rhowch fanylion pob tasg mae disgwyl y codir tâl amdani, gan ddangos yn glir yr amser a fydd yn cael ei dreulio 
a’r swm a godir ar gyfer pob tasg. Mae’n rhaid iddi fod yn hawdd adnabod y gyfradd a godir fesul awr.  
 



 

Sut bydd yr adroddiad yn helpu’ch cleient i gael canlyniad llwyddiannus gan gyfeirio at resymau'r Swyddfa 
Gartref/Tribiwnlys dros wrthod/derbyn lle bo hynny’n berthnasol (dylid darparu copi o'r penderfyniad er 
gwybodaeth). 
 



 

Adroddiadau meddygol: a yw’ch cleient wedi cael diagnosis o gyflwr meddygol ac a ydych chi wedi cael 
adroddiad gan y meddyg sy’n ei drin a chodi hynny gyda’r Swyddfa Gartref. 
 



 

Adroddiadau Gwledydd: a ydych chi wedi ystyried y dystiolaeth wrthrychol a pha agweddau penodol y 
gofynnir i’r arbenigwr wneud sylwadau amdanynt. 
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Math o Adroddiad Enw’r arbenigwr Cost a godir 
fesul awr £ : p 

Nifer yr 
oriau 

Cyfanswm y gwneir 

cais amdano 

 

£ : p 
 

                                                       

                                                       

                                                       

Iaith:             Ardal:            

           
      
     

Dyddiad:                  
     

Llenwch yr adrannau canlynol lle bo hynny’n berthnasol: 

Adroddiadau Arbenigwyr 

Cyfieithwyr ar y pryd. 

Cyfradd fesul awr am Bresenoldeb:  £ : Cyfanswm ar gyfer Presenoldeb:  £ : 

Cyfradd fesul awr ar gyfer Teithio: £ : Cyfanswm ar gyfer Teithio: £ : 

Cyfradd fesul awr am Aros: £ : Cyfanswm ar gyfer Aros: £ : 

Costau Teithio: £ : 

Cyfieithu. 
Cyfanswm y gwneir 
cais amdano: 

£ : 

Cyfradd fesul 1000 o eiriau:  £ : 

Cyfradd fesul tudalen A4:  £ : Cyfanswm y gwneir 
cais amdano: 

£ : 

Datganiad: 

Rydw i’n cadarnhau bod yr wybodaeth ar y ffurflen hon yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred a bod y 
gwaith ar y mater hwn wedi cael ei gynnal yn unol â manyleb a chanllawiau'r contract. 

Llofnod
: 

Enw mewn 
priflythrennau: 

Ymgynghorydd Achrededig  
/ / 
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