
 
 

 

                      

           

                                 

Enw’r Cleient:            

           

      
     

Dyddiad Geni'r Cleient:     

         

           Dyddiad Dechrau'r Cymorth 
Cyfreithiol:            

      
     

        
   

Dyddiad Dechrau'r 
Gynrychiolaeth 
Gyfreithiol Reoledig:   

         

      
     

        
   

           
           

 Lloches  Ddim yn ymwneud â lloches   Cymorth cyfreithiol  

 Cynr
ychiolaeth 
Gyfreithiol 
Reoledig  

 

           

                                            

 

 

   

CW3C 

Cynllun Ffi Raddedig - Cais am 
ymestyn y Terfyn Alldaliadau  

Dylid defnyddio’r ffurflen hon mewn achosion cysylltiedig â Ffi Safonol sydd wedi’u hagor o dan Gontract 
Sifil Safonol 2013, Contract Sifil Safonol 2010 neu’r Contract Unedig i wneud cais am ymestyn y terfyn ar 
Alldaliadau ar gyfer Cynrychiolaeth Gyfreithiol Reoledig neu Gymorth Cyfreithiol. Cyfeiriwch at baragraff 
8.70 o Gontract Sifil Safonol 2013, paragraff 8.77 o Gontract Sifil Safonol 2010 a pharagraff 11.67 o 
Fanyleb Sifil y Contract Unedig. 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:  Ffôn:  E-bost: 

Manylion y Cleient UCN y Swyddfa Gartref: 

/ / / / / / 

Cod Post Llawn y Cleient: Cenedligrwydd: 

Cadarnhewch natur y cais am estyniad: 

Math o Fater: Cam: 

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. 

Sylwer: Dydy terfynau ar gyfer Cymorth Cyfreithiol a Chynrychiolaeth Gyfreithiol Reoledig ddim yn 
cynnwys TAW.   

Swm wedi’i ysgwyddo 
hyd yn hyn 

Terfyn newydd y 
gwneir cais amdano 

Terfyn presennol 

Cyfeirnod PA (os yw’r 
terfyn presennol yn 
uwch na'r swm 
safonol) 

Terfyn 
alldaliadau £ £ £ 
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Iaith:            Ardal:            

Rhowch fanylion yr holl alldaliadau sydd wedi’u hysgwyddo hyd yn hyn, gan nodi gwerth pob un (nodwch a 
ydynt wedi’u hysgwyddo o dan gymorth cyfreithiol neu gynrychiolaeth gyfreithiol reoledig).           

Alldaliadau y gwneir cais 
amdanynt. Nodwch yr holl alldaliadau rydych chi’n gwneud cais amdanynt.  Cofiwch – dydy terfynau 
costau elw ar gyfer cynrychiolaeth gyfreithiol reoledig a chymorth cyfreithiol a therfynau alldaliadau 
ddim yn cynnwys TAW. 

Ar gyfer adroddiadau arbenigwyr, esboniwch yn gryno: 
 
 


 

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. 
 

Llenwch yr adrannau canlynol lle bo hynny’n berthnasol: 

Adroddiadau 
Arbenigwyr 

Math o Adroddiad Enw’r arbenigwr Cost a godir 
fesul awr 

£ : p 

Nifer yr 
oriau 

Cyfanswm y 
gwneir cais 

amdano 
 

£ : p 
 

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: 

£ : 
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Dyddiad:       

     

        
   

           

 Terfyn y gwnaed cais amdano            

           Dyddiad:

       

     

      
     

        
   

Datganiad y Darparwr: 
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  

Cadarnhewch y Terfyn(au) ar gyfer Alldaliadau y gwneir cais amdanynt 

£ 

Cyfeirnod PA: 
 
 

 Terfyn a Ganiateir (at ddefnydd 
yr Asiantaeth Cymorth 
Cyfreithiol yn unig) £ 

Penderfynwr yr 
Asiantaeth Cymorth 
Cyfreithiol: 

/ / 
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