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Ffurflen hawlio treuliau 

Mae'n bwysig eich bod yn darllen ein llyfryn canllaw, Treuliau i ymgeiswyr (ETW18) neu 

Dreuliau i dystion (ETW19) cyn llenwi'r ffurflen hon.  

Ysgrifennwch yn glir gan ddefnyddio inc DU, os gwelwch yn dda. 

Pan fydd blychau ticio yn ymddangos, ticiwch y rhai sy'n berthnasol.  

Atodwch yr holl dderbynebau a thocynnau. 

Mae’r tribiwnlys yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg.  Byddwn yn 
ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn 
arwain at oedi. Mae’r tribiwnlys hefyd yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg neu’n 
Saesneg. 

Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cysylltwch â'r tribiwnlys am fersiwn Saesneg o'r 

ddogfen hon. Gallwch chi gyflwyno ffurflenni, dogfennau a chyflwyno sylwadau ysgrifenedig i’r 

tribiwnlys yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

Adran 1 – Manylion yr achos 

Rhif cyfeirnod yr achos:  

Enw’r plentyn neu’r person ifanc:  

Dyddiad y gwrandawiad:  

 

Adran 2 – Manylion personol 
 

Teitl  Enwau cyntaf  Cyfenw  

Cyfeiriad (a chod post) 

 

 

Rhif ffôn    dydd:  cyfnos:  

 

symudol:  

 

Cyfeiriad e-bost:  

 

Ydych chi wedi cofrestru TAW? Ydw  Nac ydw  
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Adran 3 – Treuliau teithio 

Sicrhewch eich bod yn atodi'r holl dderbynebau a thocynnau gyda'r ffurflen hawlio hon. 

Dyddiadau teithio       Allan Dychwelyd 

Taith         O I 

Dulliau teithio: Bws Trên Car Arall: 

Cyfanswm y 
milltiroedd mewn car: 
(i’r gwrandawiad ac 
adref) Swm a hawliwyd: 

Adran 4 – Hawliad o golli enillion (tystiau yn unig)

Eich swydd: 

Cyfeiriad eich cyflogwr (a chod post): 

Nifer yr oriau a gollwyd: 

Hyd at bedair awr o absenoldeb (£32.47)      Dros 4 awr o absenoldeb (£64.95) 

Nodyn: Dim ond os gwnaethoch golli arian y gallwch hawlio. Peidiwch â hawlio os ad-dalwyd 

y golled cyn neu ar ôl y gwrandawiad. Gallwn gysylltu â'ch cyflogwr ynghylch y manylion 

rydych chi wedi'u rhoi. 

Adran 5 – Cyfanswm yr hawliad (tystion uyn unig)

Treuliau teithio (swm a hawlir yn adran 3): 

Colled enillion (swm a hawlir yn adran 5): 

Cyfanswm a hawliwyd: 
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Adran 6 – Datganiad 

 Gwnaed yr hawliad hwn yn unol â'r canllawiau a roddwyd i mi; 

 Ni wnaed neu ni fydd unrhyw hawliad arall am y treuliau hyn yn erbyn y Tribiwnlys 
nac unrhyw adran arall o'r Llywodraeth. 

Llofnod: 
 

 

Enw (LLYTHRENNAU BRAS): 
 

 

Dyddiad:  

Er mwyn caniatáu i'r Tribiwnlys brosesu'ch cais mae'n rhaid i chi lenwi ffurflen manylion 

gwerthwr Llywodraeth Cymru ar wahân. Os na ddarparwyd y ffurflen hon, cysylltwch â'r 

Tribiwnlys. 

Adran 7 – Awdurdod (at ddefnydd y Tribiwnlys yn unig)  
 

Rwyf wedi archwilio'r hawliad ac yn cymeradwyo talu:  

Sylwadau: 

 

 

Llofnod: 
 

 

Enw: 
 

 

Dyddiad:  

 

Anfon yr hawliad treuliau atom 

Anfonwch y ffurflen hawlio treuliau, ffurflen gwerthwr LlC, ac unrhyw dderbynebau atom yn: 

tribiwlysaddysg@llyw.cymru 

NEU 

Uned Tribiwnlysoedd Cymru 

Blwch SP 100 

Llandrindod 

LD1 9BW 

 

Ffoniwch ni ar 0300 025 9800 os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi. 
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