Hawlwyr Budd-daliadau

Hawlio am fudd-daliadau a gollwyd yn dilyn 8
wythnos o wasanaethu ar reithgor
Gallwch ond defnyddio’r ffurflen hon os ydych yn hawlio budd-daliadau ac
yn gwasanaethu ar reithgor am gyfnod hirach na 8 wythnos.
Cyn yr 8fed wythnos, ni fydd eich budd-daliadau yn cael eu heffeithio a
byddwch yn parhau i gael eich talu yn y ffordd arferol.
Gallwch eich ad-dalu hyd at uchafswm o £121.91 y diwrnod am
fudd-daliadau y byddwch yn eu colli o’r 8fed wythnos o’r gwasanaeth
rheithgor ymlaen.

1.

Eich manylion

1.1

Eich enw llawn

1.2

Eich rhif ffôn

1.3

Eich rhif rheithiwr

1.4

Enw’r Llys y Goron lle’r ydych yn gwasanaethu ar reithgor

2.

Gofynnwch i’ch swyddog budd-daliadau neu’ch
hyfforddwr gwaith lenwi’r adran hon

2.1

Nodwch gyfanswm budd-daliadau’r rheithiwr ar gyfartaledd fesul diwrnod
£
Datganiad y swyddog budd-daliadau
Rwy’n cadarnhau bod yr wybodaeth rwyf wedi’i rhoi yn gywir ac rwy’n
deall y gallaf gael fy erlyn os rwyf wedi rhoi unrhyw wybodaeth anwir neu
wybodaeth gamarweiniol.

2.2

Nodwch eich enw mewn llythrennau bras
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2.3

Teitl eich swydd

2.4

Llofnod

2.5

Dyddiad
Diwrnod

2.6

Mis

Blwyddyn

Rhif ffôn - efallai byddwn yn eich ffonio i wirio’r manylion.

Gwybodaeth am wasanaethu ar reithgor os ydych chi’n
hawlio budd-daliadau
Bydda i dal i gael budd-daliadau os ydw i’n gwasanaethu ar reithgor?
Byddwch yn parhau i gael eich budd-daliadau llawn am yr 8 wythnos gyntaf
o’ch gwasanaeth rheithgor.
Mae’r mwyafrif o reithwyr yn gwasanaethu ar reithgor am gyfnod o 2
wythnos, felly fel arfer ni fydd eich budd-daliadau yn cael eu heffeithio arnynt.

Beth sy’n digwydd ar ôl 8 wythnos?
Os gofynnir ichi wasanaethu ar dreial sy’n para’n hirach na 8 wythnos, bydd
rhaid ichi siarad â rheolwr y rheithgor i ganfod mwy am sut bydd hyn yn
effiethio ar eich budd-daliadau.
Gallwch hawlio arian gan y llys am fudd-daliadau a gollwyd.
Ar gyfer pob diwrnod llawn y byddwch yn y llys, fel arfer gallwch hawlio hyd
at £121.91 y dydd am yr enillion a gollwyd.

Gwiriwch beth arall y gallwch eu hawlio
Cewch fwy o wybodaeth ar wefan GOV.UK yn www.gov.uk/jury- service/whatyou-can-claim-if-youre-not-working
Gallwch hefyd wirio’r daflen lwfansau sydd wedi’i chynnwys yn eich pecyn gwysio.

Sut i hawlio
Rhowch y ffurflen hon i’ch swyddog budd-daliadau neu’ch hyfforddwr gwaith
iddynt ei chydlofnodi ac yna rhowch y ffurflen i’ch rheolwr rheithgor.
Mwy o wybodaeth am wasanaethu ar reithgor
www.gov.uk/jury-service
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