Atodiad 12
Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod
Atgyfeirio

Rhif Ffôn:

Cadarnhau Gofynion Cymhwystra ar gyfer
Cymunedau am Waith
Rhan A:
Enw
Rhif Yswiriant Gwladol
Dyddiad Geni
Cyfeiriad (gan gynnwys cod
post)

Rhif cyswllt

Mae Cymunedau am Waith yn ymroddedig i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol a
chydymffurfio â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Rydym yn gofyn am yr
wybodaeth sydd ei hangen arnom yn unig, er mwyn helpu i roi gwybodaeth ddiduedd i chi
am gyngor a chanllawiau cyflogaeth.
Rwy’n cytuno y gellir rhannu fy ngwybodaeth â Cymunedau am Waith. Rwy’n awdurdodi’r
Rhaglen Cymunedau am Waith i ryddhau gwybodaeth berthnasol i Swyddfa Cyllid
Ewropeaidd Cymru, rhaglenni cyflogadwyedd, darparwyr neu gyflogwyr sy’n mynd i roi
cymorth i mi gael gafael ar hyfforddiant neu waith.
Enw:
Llofnod:
Dyddiad:
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Rhan B: I’w chwblhau gan y swyddog atgyfeirio os yw’r unigolyn a enwir uchod rhwng
16 a 24 oed.
A yw’r unigolyn a enwir uchod yn
unigolyn nad yw mewn Addysg,
Hyfforddiant na Chyflogaeth? (ticiwch yn

Ydy

Nac ydy

y man priodol)

Os yw’n derbyn Credyd Cynhwysol,
nodwch pa Gyfundrefn Marchnad
Lafur
Rhan C: I’w chwblhau gan y swyddog atgyfeirio os yw’r unigolyn a enwir uchod yn 25
oed neu drosodd.
Enw’r Budd-dal sy’n cael ei
dderbyn neu rhowch “dim” os
yw hynny’n briodol
Os yw’r unigolyn a enwir
uchod yn derbyn Credyd
Cynhwysol, nodwch pa
Gyfundrefn Marchnad Lafur
Cyfnod hawlio’r Budd-dal
Nifer yr oriau gweithio bob
wythnos, neu rhowch “dim”
os yw hynny’n briodol
Rhan Ch: I’w chwblhau gan y swyddog atgyfeirio.
Rwy’n datgan bod yr wybodaeth a roddwyd yn gywir cyn belled ag y gwn i.

Enw:
Llofnod:
Swydd:

Dyddiad:
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Nodiadau ar Gwblhau Atgyfeiriad
Rhan A
Dylai’r unigolyn sy’n cael ei atgyfeirio i Gymunedau am Waith gwblhau’r Rhan hon. Gellir
ei chwblhau ar ran yr unigolyn sydd yn llofnodi’r cytundeb cydsyniad ar waelod tudalen
1.
Dylai’r swyddog atgyfeirio sicrhau bod yr unigolyn yn ymwybodol y gellir anfon eu
manylion cyswllt ymlaen i raglen cyflogadwyedd amgen os nad yw’r meini prawf
cymhwystra yn cael eu bodloni.
Rhan B
Dylai’r Rhan hon gael ei chwblhau gan y swyddog atgyfeirio, sydd eisoes wedi siarad am
amgylchiadau personol yr unigolyn gydag ef. Dylai’r swyddog hwnnw fod yn gyfarwydd â
hanes yr unigolyn o ran budd-daliadau, profiad gyrfa a chyrhaeddiad addysgol.
Os nad yw’r swyddog atgyfeirio yn gallu ateb y cwestiynau sydd ar y ffurflen hon yn
llawn, nid ydynt wedi dangos digon o ymwybyddiaeth o amgylchiadau personol yr
unigolyn. Nid yw atgyfeiriad at drydydd parti annibynnol yn ddigon cadarn i fodloni
archwiliad.
A yw’r unigolyn a enwir uchod yn unigolyn Ticiwch naill ai “Ydy” neu “Nac ydy” fel
nad yw mewn Addysg, Hyfforddiant na
bo’n briodol
Chyflogaeth?
Os yw’n derbyn Credyd Cynhwysol,
Dyma’r Cyfundrefnau Credyd Cynhwysol:
nodwch pa Gyfundrefn Marchnad Lafur
- Gweithio digon
- Dim gofyniad sy'n gysylltiedig â
gwaith
- Cyfweliad yn Canolbwyntio ar Waith
- Paratoi at waith
- Ysgafn
- Chwilio Dwys am Waith
Rhan C
Dylai’r Rhan hon gael ei chwblhau gan y swyddog atgyfeirio, sydd eisoes wedi siarad am
amgylchiadau personol yr unigolyn gydag ef, a bod y swyddog hwnnw yn gyfarwydd â
hanes yr unigolyn o ran budd-daliadau, profiad gyrfa a chyrhaeddiad addysgol.
Os nad yw’r swyddog atgyfeirio yn gallu ateb y cwestiynau sydd ar y ffurflen hon yn
llawn, nid ydynt wedi dangos digon o ymwybyddiaeth o amgylchiadau personol yr
unigolyn. Nid yw atgyfeiriad at drydydd parti annibynnol yn ddigon cadarn i fodloni
archwiliad.
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Enw’r Budd-dal sy’n cael ei dderbyn neu
rhowch “dim” os yw hynny’n briodol

Budd-daliadau tebygol (nid yw’n rhestr
gyflawn):
-

Lwfans Ceisio Gwaith
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
Cymhorthdal Incwm
Credyd Cynhwysol

Os yw’r unigolyn a enwir uchod yn derbyn Dyma’r Cyfundrefnau Credyd Cynhwysol
Credyd Cynhwysol, nodwch pa Gyfundrefn
Marchnad Lafur
- Gweithio digon
- Dim gofyniad sy'n gysylltiedig â
gwaith
- Cyfweliad yn Canolbwyntio ar Waith
- Paratoi at waith
- Ysgafn
- Chwilio Dwys am Waith
Cyfnod hawlio’r Budd-dal
Nifer yr oriau gweithio bob wythnos, neu
rhowch “dim” os yw hynny’n briodol

Gall yr unigolyn hunan-ddatgan faint o
amser y mae wedi bod yn ddi-waith.
Nodwch sawl awr yr wythnos y mae’r
unigolyn yn ei weithio

Rhan D
Er mwyn derbyn yr atgyfeiriad, rhaid i’r swyddog atgyfeirio lenwi a chwblhau Rhan D.
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