Gwneud cais am help i dalu ffioedd

Cyfeirnod (at ddefnydd y swyddfa’n unig)

Os nad oes gennych ond ychydig o gynilion neu ddim cynilion o gwbl a’ch bod yn derbyn budd-daliadau
penodol neu os oes gennych incwm isel, efallai na fydd yn rhaid i chi dalu ffi llys neu dribiwnlys, neu efallai y
cewch chi ostyngiad. gov.uk/get-help-with-court-fees

1. Eich manylion personol
Teitl

Enwau cyntaf a chanol

Cyfenw

Dyddiad geni

Rhif Yswiriant Gwladol

Cyfeirnod y Swyddfa Gartref (os yw’n briodol)

2. Beth yw’ch statws?
Sengl
Yn briod neu’n byw gyda rhywun ac yn rhannu incwm.

3. Am eich cais
Rhowch rif y ffurflen (h.y. N1 neu D8) sy’n gysylltiedig â’r cais hwn.

Rhif Ffurflen

Os nad oes rhif arni, disgrifiwch yn gryno y math o ffurflen yw hi h.y. Ffi
gwrandawiad hawliadau bychain.

4. A oes gennych rif achos, hawliad neu ‘hysbysiad talu’?
Nac oes
Oes, rhif yr achos, hawliad neu ‘hysbysiad talu’ yw

5. A ydych yn talu ffi am achos profiant?
Nac ydw
Ydw, enw’r ymadawedig yw

Dyddiad y farwolaeth

EX160 Gwneud cais am help i dalu ffioedd (04.20)

Llenwch y ffurflen
hon mewn

PRIFLYTHRENNAU.

Bydd yr wybodaeth a
ddarparwch yn cael
ei thrin fel tystiolaeth i
ategu’ch cais. Byddwn
yn cysylltu â chi os bydd
angen i ni weld rhagor o
dystiolaeth.
Y Swyddfa Gartref –
Efallai mai cyfeirnod y
Swyddfa Gartref sydd
gennych yn hytrach na Rhif
Yswiriant Gwladol
Eich statws - Os yw’ch
achos yn erbyn eich
partner, ee am ysgariad,
diddymu priodas neu
drais domestig, ticiwch
sengl. Peidiwch â

chynnwys manylion eich
partner yn y cwestiynau
canlynol.
Rhif achos, hawliad
neu ‘hysbysiad talu’
- Bydd y rhif hwn ar
lythyrau oddi wrth y llys
neu dribiwnlys.

Profiant - Fel arfer
mae’r achosion hyn yn
ymwneud ag adeiladau
ac eiddo rhywun sydd
wedi marw.
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6. A ydych wedi talu’r ffi’n barod?
Nac ydw
Ydw, talwyd y ffi ar

7. Beth yw cyfanswm eich cynilion a buddsoddiadau?
(gan gynnwys rhai’ch partner os oes gennych un)
Llai na £3,000

ewch i gwestiwn 9

Mwy na £3,000

ewch i gwestiwn 8

8. A ydych chi (neu’ch partner) yn 61 oed neu’n hŷn?
Nac ydw.

Beth yw cyfanswm eich cynilion a buddsoddiadau?
(gan gynnwys rhai’ch partner os oes gennych un)

£
Ydw.

Ydw. Beth yw cyfanswm eich cynilion a buddsoddiadau?
(gan gynnwys rhai’ch partner os oes gennych un)

Ad-daliadau - Gallwch
wneud cais am addaliadau ffi a dalwyd yn y
3 mis diwethaf.
Os ydych yn gwneud cais
am ad-daliad, atebwch
gwestiynau 7 i 12 am
eich amgylchiadau ar
yr adeg roeddech wedi
talu’r ffi a rhowch brawf
eich bod wedi’i thalu.
Cynilion - Rhaid
cynnwys yr holl gynilion a
buddsoddiadau, ee ISAs.
Os oes gennych fwy
na £16,000, yna mae’n
annhebygol y cewch chi
help i dalu’ch ffioedd.
Gweler tudalen 6 yn y
canllaw.

Llai na £16,000
Mwy na £16,000

9. A ydych yn derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau sydd wedi’u
rhestru isod?
• Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm (JSA)
• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm (ESA)
• Cymhorthdal Incwm
• Credyd Cynhwysol (a’ch bod yn ennill llai na £6,000 y flwyddyn)
• Pensiwn y Wladwriaeth (gyda Chredyd Gwarant)
• Cymorth Cyfreithiol yr Alban
(nid ‘Cyngor a Chymorth - Cyngor drwy gynychiolaeth)

Nac ydw

ewch i gwestiwn 10

Ydw

ewch i gwestiwn 13

Budd-daliadau - Os
ydych yn derbyn unrhyw
un o’r budd-daliadau hyn,
rydych yn debygol o gael
help i dalu’ch ffioedd.
Byddwn yn cysylltu
â’r Adran Gwaith a
Phensiynau i gadarnhau
eich bod yn cael (neu
wedi cael) un o’r budddaliadau hyn.
Os yw’n fudd-dal ar
y cud yn enw eich
partner, bydd angen i
chi ddarparu copi o’r
hysbysiad o fudd-dal ar
y cyd.

10. A oes gennych blant sy’n byw gyda chi, neu’n cael eu cynnal yn ariannol gennych?
Diffinnir plentyn fel unigolyn

Nac Oes

o dan 16 oed a hyd at 19

Plant –
Oes,

oed ac mewn addysg llawn

Plentyn

amser. Os gwnaethoch ateb
‘Oes’ i Gwestiwn 10 neu 11,
gwnewch yn siŵr eich bod
yn cynnwys unrhyw Fudd-dal
Plant, Credyd Treth Plant neu
daliadau incwm cynhaliaeth
yr ydych yn eu cael amdanynt.

11. A oes gennych chi neu’ch partner blant eraill yr ydych yn eu cefnogi’n ariannol drwy
daliadau cynhaliaeth?
Nac Oes
Oes

Plentyn

12. Beth yw cyfanswm eich cyflog misol, cyn unrhyw ddiddyniadau treth ac Yswiriant
Gwladol? (yn cynnwys eich partner, os oes gennych un)
Mae rhai budd-daliadau na ddylid eu cynnwys - ee Lwfans Gofalwr,
Budd-dal Tai neu elfen gofal plant y Credyd Treth Gwaith. Gweler y
rhestr llawn ar dudalen 10 o’r canllaw.

Eich
incwm misol

Incwm misol
eich partner

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 (a’ch bod yn ennill mwy na £6,000 y flwyddyn)

£

£

Pensiynau (pensiwn y wladwriaeth, pensiwn gwaith neu breifat)

£

£

Rhent oddi wrth rywun sy’n byw gyda chi

£

£

Rhent o dai arall sy’n eiddo i chi

£

£

Incwm arall: (nodwch):

£

£

£

£

Cyfanswm eich incwm misol

Os ydych yn dweud nad oes gennych incwm yn a tabl uchod, dywedwch wrthym sut rydych yn cefnogi’ch hun.

13. Eich manylion cyswllt

Gofalwch eich bod wedi
ateb yr holl gwestiynau
perthnasol ac wedi
llofnodi’r datganiad.

Cyfeiriad

Cod post

E-bost

Ffôn

14. Datganiad a datganiad o’r gwirionedd
Credaf fod fy amgylchiadau ariannol yn golygu y gall fod gennyf hawl i gael help
i dalu ffioedd. Datganaf fod yr wybodaeth a roddwyd gennyf ar y ffurflen hon yn
gywir a chyflawn. Rwy’n deall os wyf wedi rhoi gwybodaeth anwir, gellir dwyn achos
troseddol neu sifil yn fy erbyn.
Deallaf os wyf wedi rhoi gwybodaeth anwir neu nad wyf yn darparu tystiolaeth o’r
wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon os gofynnir amdani, gellir gwrthod fy nghais a
bydd y ffi lawn yn daladwy.

Dychwelwch y ffurflen
wedi’i llenwi i’r llys
neu’r tribiwnlys sy’n
delio â’ch achos neu’ch
cais.
I gael manylion cyswllt
yr holl lysoedd a’r
tribiwnlysoedd, ewch
i: gov.uk/ find-courttribunal

Enw llawn

Llofnod

Dyddiad llofnodi

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a Gwasanaeth Llysoeddda Thribiwnlysoedd EM yn prosesu gwybodaeth bersonol amdanoch
chi yng nghystwllt achosion tribiwnalys.
I gael manylion am y safonau yr ydym yn eu dilyn wrth brosesu eich data, ewch i’r cyfeiriad canlynol: https://www.gov.uk/
goverment/organisations/hm-courts-and-tribunals-service/about/personal-information-charter
I gael copi papur o’r hysbysiad preifatrwydd hwn, ffoniwch 0300 123 1024. Ffon Testun 18001 0300 123 1024. Os ydych yn
byw yn Yr Alban, ffoniwch 0300 790 6234..

