Ailosod

Datganiad dan Reol 28A (2) (b)
yr Uwch Dribiwnlys

Uwch Dribiwnlys
Siambr Mewnfudo a Lloches

Rhif UTIAC.

Enw'r Ceisydd

Nodwch fod Rheol 28A (2) yn gofyn am ddarparu copi o’r
cais sy’n cynnwys y cyfeirnod ar gyfer yr achos ac unrhyw
ddogfennau cysylltiedig i’r atebydd ac unrhyw barti arall
sydd â diddordeb o fewn 9 diwrnod o ddyddiad gwneud
y cais.

Enw'r Atebydd

Cyfarwyddyd: Rhaid ichi lenwi’r ffurflen hon a’i darparu i'r Uwch Dribiwnlys o fewn 9 diwrnod o wneud y cais am
adolygiad barnwrol. Bydd methu â chydymffurfio â'r cyfarwyddyd hwn yn arwain at ddileu’r achos yn awtomatig
yn rhinwedd Rheol 8(1)(a). Pe digwyddai hynny, bydd arnoch angen gwneud cais i’r Uwch Dribiwnlys, ynghyd â’r ffi
ofynnol, er mwyn adfer eich achos o fewn un mis ar ôl y dyddiad yr oedd yr Uwch Dribiwnlys wedi anfon hysbysiad o’r
dileu atoch.
Ar ba ddyddiad y gwnaethoch ddarparu copi?

/

/

Pa ddogfennau a ddarparwyd
gennych?

Amgaewch gopïau o'r dogfennau nad ydych wedi
eu ffeilio gyda'r Uwch Dribiwnlys yn barod.

I bwy wnaethoch ddarparu copïau?
(Os yw'n briodol, rhowch eu swydd e.e.
partner).

Sut gwnaethoch ddarparu’r dogfennau? (ticiwch y blwch priodol)
drwy bost dosbarth cyntaf neu unrhyw wasanaeth
arall sy'n danfon erbyn y diwrnod busnes nesaf
drwy ei ddanfon yn bersonol neu ei adael gyda’r
atebydd / parti sydd â diddordeb yn

drwy ffacs (ar gyfer ceiswyr nad ydynt wedi eu
collfarnu) (.................rhowch amser anfon, pan anfonir
dogfen nad yw’n ffurflen hawlio) (dylech gynnwys copi
o’r daflen anfon ffacs)

Rhowch y dyddiad a’r amser pan wnaethpwyd hyn.

Rhowch y cyfeiriad ble
cafodd y dogfennau eu
cyflwyno; gan gynnwys
rhif ffacs (os yw’n
briodol).
Rhif ffacs
Rwy’n credu bod y ffeithiau sydd wedi’u cynnwys yn y datganiad hwn yn gywir.
Enw llawn
Llofnod

Safle neu
swydd a ddelir
(Cyfreithiwr) (y Ceisydd) (yr Atebydd)

Dyddiad

/

(os byddwch yn llofnodi ar ran ffyrm neu gwmni)

/
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