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Manylion yr Hawlydd
Manylion y Darparwr
Teitl ac Enw: 
     
Enw’r Darparwr:
     
Cyfeiriad:
     
Cyfeiriad Swyddfa:
     
Cod Post:
     
Cod Post
     

Ffôn: 
     

Dyddiad:
     


Hawlydd Credyd Cynhwysol – Hysbysiad o Gyflogaeth Gorfodol 



Annwyl      

Mae’n rhaid i chi wneud cais am y swydd hon
Rwy’n ysgrifennu i’ch hysbysu am swydd wag y mae’n rhaid i chi wneud cais amdano. 

Y swydd wag:

Teitl y Swydd:
     
Rhif cyfeirnod y swydd (os ar gael):
     
Enw’r Cyflogwr:
     
Cyfeiriad y Cyflogwr:

     


Rhif Ffôn y Cyflogwr:
     
Oriau (os ar gael):
     
Cyflog (os ar gael):
     
Dyletswyddau’r Gwaith (os ar gael):
     
Swydd Barhaol/Dros Dro:
     


Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei weinyddu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau
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Beth mae’n rhaid i chi ei wneud
Mae beth mae’n rhaid i chi ei wneud yn cael ei egluro isod:


Mae’n rhaid i chi wneud cais am y swydd a fanylir ac mae’n rhaid i chi: 
Dull o wneud cais e.e. anfon CV, gwneud cais ar-lein ac ati. 
     
Mae’n rhaid i chi wneud y camau uchod erbyn (dyddiad): 
      
Mae’n rhaid i chi ddarparu tystiolaeth i ddangos eich bod wedi gwneud cais. Mae fyny i chi sut rydych yn gwneud hyn ond mae awgrym o’r ffordd y gallwch ddangos eich bod wedi gwneud cais wedi’i fanylu yma:
     

Mynychu cyfweliad am  y swydd a fanylir (manylion y cyfweliad):  
Rhaid cynnwys manylion am y cyfweliad (amser/dyddiad/ lleoliad).
Amser:
     

Dyddiad:
     

Lleoliad:
     


Enw’r person i adrodd iddynt (os yw’n hybsys):
     
Dylech ganiatau digon o amser i chi gyrraedd y cyfweliad ar amser pan fyddwch yn cynllunio eich taith.   

Dywedwch wrthym os ydych angen cymorth gyda chostau teithio i fynychu unrhyw gyfweliadau mewn perthynas â’r swydd wag a fanylir. Efallai y byddwn yn gallu trefnu hyn a thalu eich costau.

Mae’n rhaid i chi wneud cais am y swydd hon, mynychu a chymryd rhan lawn yn y cyfweliad, a derbyn y swydd os y cynigir hi i chi oni bai bod gennych reswm da dros beidio.

Beth fydd yn digwydd os na fyddwch yn gwneud hyn 

Os bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn penderfynu eich bod wedi methu gwneud cais am y swydd hon, methu mynychu a chymryd rhan lawn mewn cyfweliad am y swydd hon neu fethu derbyn y swydd heb reswm da os y cynigir hi i chi, bydd sancsiwn lefel uwch yn cael ei weithredu, sy’n golygu na fydd eich Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu (neu bydd yn cael ei leihau yn dibynnu ar eich amgylchiadau) am:

	91 dwrnod; neu
	182 diwrnod, os ydych wedi cael sancsiwn lefel uchel arall yn y 365 diwrnod blaenorol a bod y sancsiwn hwnnw wedi parhau am 91 diwrnod; neu
	1095 diwrnod (3 blynedd), os ydych wedi cael sancsiwn lefel uchel arall yn y 365 diwrnod blaenorol a bod y sancsiwn hwnnw wedi parhau am 182 diwrnod neu 1095 diwrnod.



Os  bydd eich Credyd Cynhwysol yn cael ei atal neu ei leihau, efallai bydd gennych hawl i daliadau caledi. Dylech gael sgwrs gyda’ch Anogwr Gwaith y Ganolfan Byd Gwaith am fwy o fanylion. 


Rhannu gwybodaeth
Mewn rhai amgylchiadau efallai bydd yn rhaid i ni rannu gwybodaeth gyda chyflogwr presennol neu ddarpar gyflogwr er mwyn:

	monitro eich perfformiad
	cael adborth o unrhyw gyfweliadau rydych yn eu mynychu
	gwneud yn siwr eich bod yn cael y symiau cywir o fudd-dal
	monitro perfformiad ein darparwy gwasanaeth sydd dan gytundeb


Os nad ydych yn hapus
Dylech ddisgwyl i gael eich trin yn deg. Rydym wedi egluro beth yw isafswm y lefel o wasanaeth y gallwch ei ddisgwyl gennym.

Os nad ydych yn hapus gyda’n gwasanaeth, gallwch wneud cwyn. Ni fydd gwneud cwyn yn effeithio ar eich budd-dal.

Os ydych yn dymuno cwyno am ein gwasanaeth, cysylltwch â ni a dywedwch wrthym yn gyntaf. Rydym wedi egluro ein prosesau cwyno yn ystod ein cyfarfod cyntaf.

Os ydych wedi mynd trwy’r broses hon a dim yn fodlon gyda’r ffordd rydym wedi delio â’ch cwyn, gallwch ofyn i’r Archwiliydd Achosion Annibynol i ymchwilio.

Bydd yr Archwiliydd Achosion Annibynol fel arfer ond yn derbyn cwyn i ymchwilio iddi os ydych:

	eisoes wedi derbyn ymateb terfynol gennym, neu
	wedi disgwyl 8 wythnos am ymateb.


Am fwy o wybodaeth, ewch i www.ind-case-exam.org.uk

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau
Os ydych eisiau mwy o wybodaeth, eisiau darganfod mwy am y weithgaredd hon, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â        neu ffoniwch      .

Yn gywir


     





