Cyflogeion

Hawlio am enillion a gollwyd yn ystod
gwasanaeth rheithgor
Defnyddiwch y ffurflen hon dim ond os ydych yn gyflogai ac nid yw eich
cyflogwr yn eich talu yn ystod eich gwasanaeth rheithgor.
Gallwn ad-dalu hyd at £64.95 y dydd i chi am enillion a gollwyd yn ystod
10 diwrnod cyntaf eich gwasanaeth rheithgor. Ar gyfer treialon hirach,
gwiriwch y cyfraddau ar y daflen lwfansau neu ewch i www.gov.uk/juryservice

Pan fyddwch wedi llenwi’r ffurflen hon, dewch â hi gyda chi ar ddiwrnod
cyntaf eich gwasanaeth rheithgor

1.

Eich manylion

1.1

Eich enw llawn

1.2

Eich rhif rheithiwr

1.3

Enw cwmni eich cyflogwr

1.4

Teitl eich swydd

1.5

Cyfeiriad eich cyflogwr
Adeilad a stryd

Ail linell y cyfeiriad

Tref neu ddinas

Sir (dewisol)

Cod post
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Rhaid i’ch cyflogwr lenwi’r rhan hon

Nodwch enillion dyddiol net eich aelod o staff
Nodwch eu henillion net ar gyfer pob diwrnod maen nhw’n gweithio dros
gyfnod o bythefnos fel arfer.
Mae enillion dyddiol net yn golygu’r enillion mae’n nhw’n gael
ar ôl didynnu treth incwm, Yswiriant Gwladol ac unrhyw ddidyniadau eraill.

Wythnos 1

Wythnos 2

Dydd Llun
Dydd Mawrth

Ar benwythnosau neu wyliau
banc, mae’r llys ar gau ac ni
allwn ad-dalu eich cyflogai
am y dyddiau hyn.

Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Os na fydd angen eich cyflogai yn y llys, a gaiff o/hi ddychwelyd i’r
gwaith?
Caiff, gall o/hi ddychwelyd
Am ddiwrnod llawn
Am hanner diwrnod
Cyn i’r pythefnos ddod i ben
Na chaiff

Datganiad cyflogwr
Rwy’n cadarnhau bod yr wybodaeth rwyf wedi’i rhoi yn gywir. Rwyf
hefyd yn deall y gallaf gael fy erlyn os rwyf wedi rhoi gwybodaeth
anwir neu wybodaeth gamarweiniol.

Ceir arweiniad i gyflogwyr ar
GOV.UK
www.gov.uk/giving-stafftime-off-jury-service

Nodwch eich enw mewn llythrennau bras

Dyddiad
Diwrnod

Mis

Blwyddyn

Teitl eich swydd

Rhif ffôn

Efallai byddwn yn cysylltu
â chi i wirio manylion am
enillion eich cyflogai

Cyfeiriad e-bost
Tudalen 2

