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Ysgrifennwyd y Llawlyfr hwn gan gymryd mai eich cyflogwr yw’r Defnyddiwr 
Gwasanaeth a’i fod yn derbyn Taliadau Uniongyrchol. Ble mae’n briodol, gall fod 
Person Cymwys gan y Defnyddiwr Gwasanaeth sy’n gweithredu ar eu rhan ac yn 
gyfrifol am unrhyw gyfathrebu gyda chi ynghylch eich cyflogaeth. Dylid ystyried 
bod unrhyw gyfeiriad at y cyflogwr yn cynnwys y defnyddiwr gwasanaeth ac/neu eu 
person addas amgen.

Fel Cynorthwyydd Personol (Personal Assistant/PA), fe’ch cyflogir 
gan y defnyddiwr gwasanaeth taliadau uniongyrchol, nid Diverse 
Cymru.

Golyga hyn nad all Diverse Cymru ddarparu geirda ar gyfer 
cyflogaeth i’r dyfodol a dylid gwneud unrhyw gais am eirda yn 
uniongyrchol i’ch cyflogwr.

Cynnwys
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Cyflwyniad 

Mae llwyddiant y berthynas rhwng y cyflogwr a gweithier yn dibynnu i raddau 
helaeth ar rannu ffydd a hyder yn ein gilydd a’ch ymroddiad chi i ddarparu 
cefnogaeth a chymorth i mi. 

Rydw i’n cynnig cyfleoedd cyfartal ac rwy’n ymroddedig i egwyddor cydraddoldeb, 
beth bynnag eich hil, lliw, ethnigrwydd neu genedl, cred grefyddol, barn neu 
gysylltiadau gwleidyddol, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd o ran rhyw, ailbennu 
rhywedd, oed neu anabledd. Byddaf yn gweithredu polisïau cyflogaeth sydd yn deg, 
yn gyfartal ac yn gyson â’ch sgiliau a’ch galluoedd. Edrychaf am eich cefnogaeth 
wrth weithredu’r polisïau hyn er mwyn sicrhau bod pob un o fy ngweithwyr yn cael 
cyfle cyfartal am hyfforddiant a dyrchafiad a’u bod ar delerau ac amodau cyflogaeth 
cyfartal. 

Ni fyddaf yn goddef unrhyw weithred nac agwedd wahaniaethol yn y gweithle, nac 
ychwaith weithredoedd o aflonyddu na gwahaniaethu ar unrhyw sail. 

Fe’ch croesawaf ac rwy’n cyfleu fy ngobaith diffuant y byddwch yn hapus yma yn 
eich cyflogaeth.
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Cychwyn Cyflogaeth

Cyfnod Prawf 
Byddwch yn dechrau gyda mi ar gyfnod prawf cychwynnol fel y nodir yn eich 
Cytundeb Cyflogaeth. Yn ystod y cyfnod hwn bydd eich perfformiad yn y gwaith 
a’ch addasrwydd cyffredinol yn cael eu hasesu ac, os yw’n foddhaol, bydd eich 
cyflogaeth yn parhau. Fodd bynnag, os nad yw eich perfformiad gwaith yn cyrraedd 
y safon angenrheidiol, neu os ydych yn cael eich ystyried yn anaddas yn gyffredinol, 
efallai y byddaf naill ai gymryd camau adferol (a all gynnwys ymestyn eich cyfnod 
prawf) neu derfynu eich cyflogaeth ar unrhyw adeg. Cadwaf yr hawl i weithredu fy 
ngallu cytundebol llawn a gweithdrefnau disgyblu yn ystod eich cyfnod prawf.

Disgrifiad Swydd
Lle rydych wedi derbyn disgrifiad swydd i’r swydd rydych wedi ei phenodi iddi, 
gellir gwneud diwygiadau i’ch disgrifiad swydd o bryd i’w gilydd mewn perthynas â 
f’anghenion newidiol a’ch gallu chi.

Hyfforddiant Gweithwyr
Ar ddechrau eich cyflogaeth byddwch yn derbyn unrhyw hyfforddiant a all fod yn 
angenrheidiol ar gyfer eich swydd benodol, ac wrth i’ch cyflogaeth fynd yn ei flaen 
gellir ymestyn eich sgiliau i gwmpasu gweithgareddau newydd o fewn y swydd.

Hyblygrwydd Swydd
Mae’n amod bendant o’ch cyflogaeth eich bod yn barod, pa bryd bynnag y bo 
angen, i drosglwyddo dyletswyddau o fewn eich gweithgareddau dydd i ddydd. Yn 
ystod cyfnodau gwyliau ac ati, gall fod angen i chi gymryd rhai dyletswyddau sy’n 
arfer cael eu gwneud gan bobl eraill. Mae’r hyblygrwydd hwn yn hanfodol gan fod 
y math a’r maint o gefnogaeth bob amser yn gallu newid, ac mae’n caniatáu i mi 
gynnal fy mywyd yn effeithlon a chyrraedd fy mhotensial i’r eithaf. 

Symudoledd
Er mai yn fy nghartref mae eich gweithle arferol, mae’n amod o’ch cyflogaeth eich 
bod yn barod, pa bryd bynnag mae’r gofyn, i drosglwyddo i unrhyw leoliad. Mae’r 
symudoledd hwn yn hanfodol er mwyn cwrdd â f’anghenion gofal. 

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Disclosure and Barring Service/DBS)
Mae’ch cyflogaeth yn y lle cyntaf yn amodol ar ddarpariaeth gwiriad DBS boddhaol 
(CRB oedd yr hen enw am hwn), ar lefel sydd yn addas i’ch swydd. Mae hyn yn 
orfodol yn ardaloedd Cyngor Sir Benfro a Cheredigion, ond cyngor i gyflogwyr yn 
unig yw hyn yn Sir Gaerfyrddin. Bydd angen i chi gytuno i wiriadau DBS dilynol o 
bryd i’w gilydd yn ystod eich cyflogaeth yn ôl y galw. Os na fydd y tystysgrifau hyn 
yn cael eu darparu, bydd eich cyflogaeth yn cael ei derfynu. 
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Cyflogau ac ati

Bod yn Hwyr/Absennol
Mae’n rhaid i chi fynychu’r gwaith yn brydlon ar yr amser(oedd) a gytunwyd ac mae 
angen i chi gydymffurfio’n llwyr gydag unrhyw weithdrefnau cofnodi amser sy’n 
berthnasol i’ch gwaith. 

Mae’n rhaid hysbysu pob absenoldeb yn unol â’r gweithdrefnau hysbysu salwch a 
osodir allan yn y Llawlyfr Gweithiwr. 

Os byddwch chi’n cyrraedd y gwaith dros un awr yn hwyr heb roi gwybod i mi 
o flaen llaw, mae’n bosib y bydd trefniadau eraill wedi’u gwneud i gwblhau eich 
dyletswyddau a gallech gael eich anfon oddi ar yr eiddo am weddill y shifft/diwrnod 
heb gyflog.

Prinder Gwaith
Os oes prinder gwaith dros dro am unrhyw reswm, e.e. fy mod ar wyliau neu yn yr 
ysbyty, byddaf yn ceisio cynnal perthynas waith deg gyda chi a byddwch yn derbyn 
eich cyflog yn unol â thaliad diswyddiad dros dro presennol yr Awdurdod Lleol.

Absenoldeb a Thâl Mamolaeth / Tadolaeth
Gallech fod yn gymwys am absenoldeb a thâl mamolaeth/tadolaeth yn unol â’r 
darpariaethau statudol presennol. Os ydych chi (neu’ch partner) yn mynd yn 
feichiog, dylech roi gwybod i’ch cyflogwr neu’r sawl sy’n gweithio ar eu rhan yn 
gynnar yn y beichiogrwydd fel y gall eich hawliau a’ch rhwymedigaethau gael eu 
hegluro i chi.

Absenoldeb Rhiant
Os ydych chi’n gymwys i gael absenoldeb rhiant yn unol â’r darpariaethau statudol 
presennol, dylech drafod eich anghenion gyda mi er mwyn adnabod eich hawliau 
ac edrych ar y cyfnodau absenoldeb arfaethedig, yn ddibynnol ar amgylchiadau 
neilltuol eich plentyn/plant ac agweddau gweithredol eich cyflogaeth. 
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Hawl ac Amodau Gwyliau

Gwyliau Blynyddol
Mae eich blwyddyn wyliau yn cychwyn ar / / ac yn dod i ben ar
 / / bob blwyddyn.

Eich hawl gwyliau blynyddol yw  awr y flwyddyn.

Cadwch gofnod o’ch hawl, os gwelwch yn dda, a faint o wyliau rydych wedi’i 
gymryd. Cadwch gofnod ysgrifenedig o’r gwyliau blynyddol a gymerir gan 
ddefnyddio’r daflen Cofnod Gwyliau Blynyddol rydw i wedi’i darparu.

Fy mholisi yw eich annog i ddefnyddio yr holl wyliau y mae gennych hawl iddo i gyd 
yn y flwyddyn wyliau bresennol. Ni chaiff gwyliau eu cario drosodd.

Amodau sy’n Gymwys i’ch Hawl Gwyliau Blynyddol
Dylid cyflwyno ceisiadau gwyliau i mi cyn i chi wneud trefniadau i fod yn absennol 
o’r gwaith.

Dylech roi o leiaf un mis o rybudd o’ch bwriad i gymryd gwyliau gan y gall y cais 
gwyliau gael ei wrthod.

Gwyliau’r Banc/Cyhoeddus
Dangosir eich hawl gwyliau’r banc/cyhoeddus ac unrhyw daliad ychwanegol a gaiff 
ei wneud am weithio ar wyliau banc/cyhoeddus yn eich Cytundeb Cyflogaeth. 
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Taliadau ac Amodau Salwch/
Anaf

Hysbysu eich Analluogrwydd i Weithio
Mae’n rhaid i chi roi gwybod i mi dros y teleffon ar y diwrnod cyntaf y byddwch yn 
absennol a hynny gynted â phosibl. Dylid fy hysbysu’n bersonol, neu os na fedrwch 
wneud hynny, yna gan berthynas, cymydog neu ffrind. 

Dylech geisio rhoi ryw amcan o’r dyddiad rydych yn disgwyl dychwelyd a rhoi 
gwybod i mi gynted â phosibl os yw’r dyddiad hwn yn newid. 

Os yw’ch analluogrwydd i weithio yn parhau am dros saith diwrnod, mae’n ofynnol i 
chi fy hysbysu o’ch analluogrwydd unwaith yr wythnos o bryd hynny ymlaen, oni bai 
i ni gytuno fel arall.

Prawf Analluogrwydd i Weithio
Ni roddir tystysgrifau meddyg am analluogrwydd tymor byr. Yn yr achosion hyn 
o analluogrwydd (hyd at saith diwrnod calendr) mae angen i chi arwyddo ffurflen 
hunan dystio absenoldeb pan fyddwch yn dychwelyd i’r gwaith.

Os yw’ch salwch wedi bod (neu y gwyddoch y bydd) yn hirach na saith diwrnod 
(p’un ai diwrnodiau gwaith neu beidio) dylech weld eich meddyg a sicrhau ei bod/
fod yn rhoi tystysgrif feddygol i chi, a’i anfon ataf i heb oedi. Wedyn, bydd angen i chi 
ddarparu tystysgrifau meddygol dilynol gan feddyg ar gyfer y eich absenoldeb cyfan. 

Dylid anfon nodiadau ‘ffit’ gan feddyg ataf i ac ni ddylid eu hanfon yn uniongyrchol 
at yr adran cyflogres. Defnyddir nodyn ‘ffit’ gan feddyg er mwyn gosod y gyfradd dâl 
gywir a hefyd fel tystiolaeth am y rheswm dros eich absenoldeb o’r gwaith.

Rydych yn gymwys i dderbyn tâl salwch statudol (statutory sick pay/SSP) os ydych 
chi’n absennol oherwydd salwch neu anaf ar yr amod eich bod yn cwrdd â’r meini 
prawf yn y rheoliadau SSP presennol. Pan fyddwch yn absennol am bedwar neu fwy 
o ddiwrnodau gwaith dilynol, telir SSP i chi gennyf i os ydych chi’n gymwys. Mae 
hwn yn cael ei drin fel cyflog ac yn destun y didyniadau arferol.



Cyfrinachedd

Mae pob gwybodaeth:

a. gawsoch neu a gewch yn ystod neu o fewn eich cyflogaeth, neu a gawsoch fel 
arall mewn ffydd; 

b. sydd yn berthnasol yn arbennig i fy mywyd personol, fy iechyd a lles neu iechyd 
a lles person arall sy’n byw gyda mi; ac, 

c. na gafodd ei wneud yn gyhoeddus gennyf, na gan fy awdurdod; 

yn gyfrinachol, a ni wnewch ar unrhyw adeg, cyn neu ar ôl terfynu eich cyflogaeth, 
ddatgelu gwybodaeth o’r fath i unrhyw un heb fy nghaniatâd ysgrifenedig o flaen 
llaw.

Fe’ch gwaharddir rhag darllen unrhyw lythyrau a dogfennau personol a phreifat sy’n 
cynnwys gwybodaeth gyfrinachol oni bai eich bod wedi cael fy nghaniatâd eglur. 
Pan roddir caniatâd dylech gymryd gofal rhesymol i gadw dogfennau neu unrhyw 
ddeunydd arall sy’n cynnwys gwybodaeth gyfrinachol yn ddiogel. Pan derfynir eich 
cyflogaeth gyda mi, neu ar unrhyw adeg arall y gofynnir amdano, mae’n rhaid i chi 
ddychwelyd unrhyw ddeunydd o’r fath sydd gennych.
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Iechyd, Diogelwch, Lles a 
Hylendid

Dylech ymgyfarwyddo â fy Mholisi Iechyd a Diogelwch a’ch dyletswyddau a 
chyfrifoldebau iechyd a diogelwch eich hunain. 

Ni ddylech wneud unrhyw beth a allai fygwth eich iechyd neu’ch diogelwch chi, 
gweithwyr eraill, ymwelwyr nag aelodau’r cyhoedd.

Mae’n bosib y rhoddir dillad gwarcheidiol ac offer diogelwch arall i chi er mwyn eich 
diogelu oherwydd natur y gwaith, ac os felly mae’n rhaid ei wisgo a’i ddefnyddio 
pan bynnag mae’n briodol. Gall methu a gwneud hyn fod yn groes i’ch cyfrifoldebau 
iechyd a diogelwch. Unwaith y byddwch wedi ei dderbyn, eich cyfrifoldeb chi yw 
dillad/offer diogelwch.

Dylech adrodd wrthyf am bob damwain ac anaf yn y gwaith, pa bynnag mor fach, a 
chofnodi’r digwyddiad yn y llyfr damweiniau, a geir gen i.

Polisi Ysmygu
Rydwyf yn gweithredu Polisi Dim Ysmygu sy’n berthnasol i unrhyw ran o fy nghartref 
a fy ngherbyd. 

Polisi Alcohol a Chyffuriau 
O dan ddeddfwriaeth, mae gen i, eich cyflogwr, ddyletswydd i sicrhau mor bell 
ag y gallaf yn rhesymol, iechyd a diogelwch a lles fy holl weithwyr yn y gwaith, 
ac yn yr un modd mae gennych chi gyfrifoldeb i chi’ch hunan a’ch cydweithwyr. 
Gallai defnydd alcohol a chyffuriau andwyo gweithrediad diogel ac effeithlon fy 
nghefnogaeth ac/neu iechyd a diogelwch fy ngweithwyr.

Os caiff eich perfformiad neu bresenoldeb yn y gwaith ei effeithio o ganlyniad 
i alcohol neu gyffuriau, neu fy mod i’n credu i chi fod yn gysylltiedig ag unrhyw 
weithred/drosedd sy’n ymwneud â chyffuriau, gallech fod yn destun camau disgyblu 
ac, yn dibynnu ar yr amgylchiadau, gall hyn arwain at eich diswyddo.



Gweithdrefn Gallu/Disgyblaeth 
a Therfynu Cyflogaeth
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Mae’r hawl gennych i gyflwyno apêl ynghylch unrhyw agwedd o weithredu gallu/
disgyblaeth a gaiff ei gymryd yn eich erbyn.

Os hoffech ddefnyddio’r hawl hwn dylech wneud cais ysgrifenedig i mi a darparu 
unrhyw dystiolaeth neu ddogfennau rydych yn bwriadu dibynnu arnyn nhw. 

Dylai apêl yn erbyn rhybudd ffurfiol neu ddiswyddo roi manylion pam bod y gosb a 
roddwyd un ai yn rhy lym, yn anaddas neu’n annheg o dan yr amgylchiadau.

Os ydych yn apelio ar y sail nad ydych wedi cyflawni’r ddrwgweithred yna gall eich 
apêl fod ar ffurf ail wrandawiad llwyr ac ailwerthusiad o’r holl fater fel y gall y sawl 
a gynhelir yr apêl wneud penderfyniad annibynnol cyn penderfynu caniatáu neu 
wrthod yr apêl.

Cewch ddod a gweithiwr arall o’ch dewis neu gynrychiolydd undeb gyda chi i 
unrhyw gam o’r gwrandawiad apêl, a gallent fod yn dyst neu ofyn cwestiynau ar eich 
rhan. Bydd canlyniad yr apêl yn cael ei wneud yn hysbys i chi yn ysgrifenedig mor 
fuan ag sy’n rhesymol bosib ar ôl y gwrandawiad. 

Terfynu Cyflogaeth

Terfynu Cyflogaeth heb Rybudd 
Os byddwch chi’n terfynu eich cyflogaeth heb roi neu weithio’r cyfnod rhybudd 
gofynnol, fel y nodwyd yn eich datganiad cychwynnol o brif delerau ac amodau 
cyflogaeth, bydd swm sy’n gyfartal ag unrhyw gostau ychwanegol o gwblhau eich 
dyletswyddau yn ystod y cyfnod rhybudd na gafodd ei weithio yn cael ei dynnu o 
unrhyw dâl terfynol sy’n ddyledus i chi. Mae hon yn amod ysgrifenedig gadarn o’ch 
cytundeb gwaith.

Dychwelyd Eiddo
Pan derfynir eich cyflogaeth, mae’n rhaid i chi ddychwelyd unrhyw ddarn o fy eiddo 
sydd gennych neu yr ydych chi’n gyfrifol amdano. Bydd methu â dychwelyd eitemau 
o’r fath yn golygu y bydd costau’r eitemau yn cael eu tynnu o unrhyw arian sy’n 
daladwy i chi.

Os byddwch yn methu a dychwelyd allweddau fy eiddo i mi yn syth, chi fydd yn 
gyfrifol am unrhyw gostau ynghlwm â newid y mecanweithiau cloi. Bydd y costau 
hyn yn cael eu codi heb roi rhybudd i chi o flaen llaw, a hynny er fy niogelwch i. Mae 
hon yn amod ysgrifenedig glir o’ch cytundeb gwaith.



Mae’r berthynas waith rhyngom yn un arbennig. Mae’n berthynas a all ddatblygu 
yn bartneriaeth ddefnyddiol i’r ddwy ochr ond gall gael ei gymhlethu gan amryw o 
faterion oherwydd natur y gwaith a’r gweithle (fy nghartref). 

Mae felly yn bwysig ein bod yn gosod canllawiau clir o’r cychwyn er mwyn osgoi 
anghydfod neu gamddealltwriaeth. Hefyd, mae’n bwysig eich bod yn deall pam mae 
rhai gweithdrefnau a safonau yn bwysig i fy ffordd o fyw annibynnol:

• Byddaf yn glir am pam rydwyf eisiau pethau gael eu gwneud a pham y dylid 
gwneud pethau yn y ffordd honno.

• Pan fyddaf yn nodi amserlen yr hoffwn i chi weithio iddi, byddaf yn egluro pam 
fod hynny a byddaf yn ceisio cadw at amser rheolaidd ble gallaf. 

• Byddaf yn rhoi argraff glir i chi o beth sy’n annerbyniol a beth sy’n dderbyniol. 
• Cadwch yn dynn at fy rheolau cyfrinachedd, os gwelwch yn dda, maen nhw’n 

bwysig iawn i mi. 
• Cofiwch, yn yr un modd ag ydw i angen fy ngofod fy hun, byddaf hefyd yn 

parchu eich anghenion chi wrth i chi weithio fel PA i mi.
• Byddaf yn eich hysbysu am unrhyw hyfforddiant PA y bydd Diverse Cymru yn ei 

ddarparu ac os ydw i’n teimlo y byddai’n fuddiol i’ch rôl yna bydd disgwyliad y 
byddwch yn mynychu. 

• Os byddwch yn teimlo nad yw pethau’n gweithio’n iawn, dywedwch wrthyf, 
os gwelwch yn dda, fel y gallaf ymofyn cyngor pellach gan Diverse Cymru i’n 
cefnogi ni’n dau.

Mae Acas yn cynnig cyngor ac arweiniad i gyflogwyr a gweithwyr am faterion 
sy’n ymwneud â chyflogaeth, yn cynnwys busnesau newydd a microfusnesau, ac 
ymholiadau am gyflogwyr unigol a chynorthwywyr personol.

www.acas.org.uk

Mae llinell gymorth Acas yn cynnig cefnogaeth gyfrinachol ddiduedd ar 08457 47 47 
47.
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Perthynas Waith



Cynhyrchwyd y llawlyfr hwn gan Diverse Cymru ar ran eich 
cyflogwr. Mae gennym wybodaeth am daliadau uniongyrchol 
ar ein gwefan, ond awgrymwn eich bod yn cyfeirio unrhyw 
gwestiynau yn uniongyrchol at eich cyflogwr. 

directpaymentscymru.org.uk
diversecymru.org.uk/cy/

Elusen Gymreig unigryw yw Diverse Cymru, sy’n ymroddedig 
i gefnogi pobl sy’n wynebu anghydraddoldeb a gwahaniaethu 
oherwydd oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a 
phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd 
neu gredoau, rhyw ac ymlyniad rhywiol.
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