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Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd. 

Ffurflen 13 

Cymorth Recriwtio i Gyflogwyr 

Ffurflen Hawlio 13 Wythnos 
 

Defnyddiwch y ffurflen hon i hawlio eich cyfraniad tuag at gyflogau

 

 

Enw’r Cyfranogwr: 
 
Rhif y Cyfranogwr: 
At ddefnydd swyddfa’n unig 



Mynediad | Adran 1 - Manylion y Cyflogwr  
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Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd. 

 
Llenwch y ffurflen hon 13 wythnos ar ôl i'ch cyflogai ddechrau gweithio. Ysgrifennwch yn glir gan 
ddefnyddio inc du. Peidiwch â defnyddio hylif cywiro. Dylid rhoi croes drwy unrhyw gamgymeriad a nodi 
llythrennau cyntaf eich enw wrth ymyl y cywiriad. Ni allwn dderbyn ffurflenni wedi eu llungopïo ond mae 
dogfennau PDF wedi eu hargraffu yn dderbyniol. 
 

 

Adran 1 - Manylion y Cyflogwr 
 

Enw’r busnes:    

 

Enw cyswllt:  

 

Cyfeiriad:  

 

 

 

 

 

Cod Post:  

 
 

Rhif ffôn:            

 
 

Banc y Cyflogwr e.e. Barclays:  Cangen:  

 

Enw'r cyfrif e.e. Cwmni Cyf:    

  

Cod didoli:       

 

Rhif y cyfrif:         
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Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd. 

 
Llenwch y ffurflen hon 13 wythnos ar ôl i'ch cyflogai ddechrau gweithio. Ysgrifennwch yn glir gan 
ddefnyddio inc du. Peidiwch â defnyddio hylif cywiro. Dylid rhoi croes drwy unrhyw gamgymeriad a nodi 
llythrennau cyntaf eich enw wrth ymyl y cywiriad. Ni allwn dderbyn ffurflenni wedi eu llungopïo ond mae 
dogfennau PDF wedi eu hargraffu yn dderbyniol. 
 

 
Adran 2 - Manylion y Gweithiwr 
 

Enw'r gweithiwr:    

 

Rhif Yswiriant Gwladol:           

 

Dyddiad dechrau’r 
gyflogaeth: 

d d m m b b b b 

 

Dyddiad mesuriad 13 
wythnos: 

d d m m b b b b 

 
 
 
 
Cofnod o newidiadau: Defnyddiwch y lle gwag isod i gofnodi newidiadau e.e. cynnydd/gostyngiad mewn 
cyflog, cyfnodau absenoldeb neu ddyrchafiad a ddigwyddodd yn ystod wythnosau 1 i 13 y gyflogaeth. 
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Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd. 

 
Llenwch y ffurflen hon 13 wythnos ar ôl i'ch cyflogai ddechrau gweithio. Ysgrifennwch yn glir gan 
ddefnyddio inc du. Peidiwch â defnyddio hylif cywiro. Dylid rhoi croes drwy unrhyw gamgymeriad a nodi 
llythrennau cyntaf eich enw wrth ymyl y cywiriad. Ni allwn dderbyn ffurflenni wedi eu llungopïo ond mae 
dogfennau PDF wedi eu hargraffu yn dderbyniol. 
 

 
Nifer yr oriau a weithiwyd bob wythnos dros y cyfnod o 13 wythnos. Llenwch. 
 

 Dylid cynnwys cyfnodau o absenoldeb blynyddol neu salwch â thâl. 

 Mewn achosion lle bu cyfnodau o absenoldeb blynyddol neu salwch di-dâl, cysylltwch â'r Mynediad 
03000259037 i gael cyngor ar sut i lenwi'r ffurflen hon. 

 

 
Wythnos: 
 

Wythnos calendr yn dod i ben 
(dd/mm/bbbb): 

Oriau a weithiwyd: 

Wythnos 1   

Wythnos 2   

Wythnos 3   

Wythnos 4   

Wythnos 5   

Wythnos 6   

Wythnos 7   

Wythnos 8   

Wythnos 9   

Wythnos 10   

Wythnos 11   

Wythnos 12   

Wythnos 13   

 
Noder: mae lefel y cyfraniad ariannol tuag at gyflogau yn dibynnu ar nifer yr oriau a weithiodd eich cyflogai 
bob wythnos. Gallai gostyngiad yn nifer yr oriau a gaiff eu gweithio arwain at ostyngiad yn y cyfraniad tuag 
at gyflogau. 
 



Mynediad | Adran 3 - Cyflog   
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Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd. 

 
Llenwch y ffurflen hon 13 wythnos ar ôl i'ch cyflogai ddechrau gweithio. Ysgrifennwch yn glir gan 
ddefnyddio inc du. Peidiwch â defnyddio hylif cywiro. Dylid rhoi croes drwy unrhyw gamgymeriad a nodi 
llythrennau cyntaf eich enw wrth ymyl y cywiriad. Ni allwn dderbyn ffurflenni wedi eu llungopïo ond mae 
dogfennau PDF wedi eu hargraffu yn dderbyniol. 
 

 

Adran 3 - Manylion cyflog/cyfraniad 
 
A Cyfanswm y Costau Cyflog Gros ar gyfer wythnosau 1 i 13 o 

gyflogaeth (rhaid i'r ffigur hwn gynnwys unrhyw oramser neu 
lwfans a dalwyd i'ch gweithiwr; peidiwch â chynnwys treuliau 
e.e. costau teithio a dalwyd i'ch cyflogai). £ 

 
 
B 

Cyfraniadau Pensiwn Cyflogwyr ar gyfer wythnosau 1 i 13 y 
gyflogaeth. £ 

 

 
 
CYFANSWM A DALWYD A + B  £ 

 
 
COFIWCH: Tystiolaeth o gael eich talu drwy slipiau cyflog - bydd angen i chi sicrhau ei bod yn cwmpasu’r 
dyddiad mesur (y cyfnod hawlio).   Ni allwn ystyried hawliadau lle mae'r cyflogai wedi cael taliad ar ffurf 
arian parod neu drwy siec. 



Mynediad | Adran 4 - Tystiolaeth  
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Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd. 

 

Adran 4 - Manylion tystiolaeth 
 
Cofiwch gynnwys y cyfan o’r rhain: 
 

 1. P11 (neu adroddiadau darparwyr cyflogres cyfwerth) i gwmpasu wythnosau 1 i 13 y gyflogaeth 

 2. Slipiau cyflog i gwmpasu wythnosau 1 i 13 y gyflogaeth 

 
*Os nad yw eich busnes yn talu cyflogeion drwy BACS ond yn defnyddio dull talu electronig arall e.e. debyd 
uniongyrchol, sicrhewch fod y dystiolaeth a ddarperir gennych yn dangos hyn. 
 
Sicrhewch fod copïau o ddogfennau a gyflwynir gyda'r ffurflen hawlio hon yn gopïau go iawn o’r dogfennau 
gwreiddiol. Sicrhewch eich bod yn ardystio eich bod chi wedi gweld pob dogfen wreiddiol a'u bod yn 
gopïau go iawn.  
 
Defnyddiwch y ddogfen ardystio ar y dudalen olaf. 
 
Noder: Bydd methu â darparu'r dystiolaeth hon yn gohirio’r broses o ystyried eich cais.
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Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd. 

 

Adran 5 - Datganiad y cyflogwr 
 

 Rwy'n cadarnhau bod yr wybodaeth a roddais ar y ffurflen hon yn gywir ac rwy’n deall y gallech 
dynnu arian yn ôl neu adennill arian os byddaf yn darparu gwybodaeth ffug. 

 Rwy'n cadarnhau na wnaeth y gweithiwr a enwir ar y ffurflen hawlio hon ddechrau cyflogaeth cyn 
i’m cais am gymhorthdal cyflog gael ei gymeradwyo. 

 Rwy'n cadarnhau bod y gweithiwr a enwir ar y ffurflen hawlio hon yn parhau i fodloni amodau'r 
rhaglen Mynediad. 

 Rwy'n cadarnhau bod y gweithiwr a enwir ar y ffurflen hon wedi cael ei gyflogi gan fy sefydliad am y 
cyfnod a gwmpesir yn yr hawliad hwn. 

 Rwy'n cadarnhau bod yr wybodaeth a roddais yn adlewyrchu'n gywir unrhyw newidiad i'r 
wybodaeth a ddarperir ar y Ffurflen Gais Mynediad. 

 Rwy'n deall y gwneir y taliad fel a ganlyn: 
o £750 a chadarnhau fod y gweithiwr a enwir yn Adran 1 wedi gweithio o leiaf 

25 awr bob wythnos rhwng y dyddiadau a nodir yn Adran 2, NEU 
o £375 a chadarnhau fod y gweithiwr a enwir yn Adran 1 wedi gweithio am rhwng 16 a 24 awr 

yr wythnos rhwng y dyddiadau a nodir yn Adran 2. 
o Rwy'n cadarnhau bod yr wybodaeth a roddais am fy nghostau wrth gyflogi'r gweithiwr a 

gyllidir drwy Mynediad a enwir ar y ffurflen hon yn ystod wythnosau 1 i 13 o'r gyflogaeth 
hon yn gywir, a deallaf mai dyma fy nghyfraniad at y prosiect hwn, sy’n cael ei gyllido gan 
Ewrop. 

 Rwy'n cadarnhau bod copïau o ddogfennau a gyflwynir gyda'r ffurflen hawlio hon yn gopïau go iawn 
o’r dogfennau gwreiddiol. Rwyf wedi llofnodi pob dogfen i ardystio fy mod i wedi gweld y ddogfen 
wreiddiol a bod yn copi yn un go iawn. 

 Rwy’n cadarnhau fy mod i wedi darllen yr Hysbysiad Preifatrwydd ar dudalen 9 ac wedi ei lofnodi. 
 
 
 

Enw (LLYTHRENNAU BRAS):  

 
Teitl y swydd: 

 

 
Llofnod: 

 

 

 
  
  
 

Dyddiad: d d m m b b b b  
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Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd. 

 

Adran 6 - Datganiad y gweithiwr 
 

 Rwy'n cadarnhau fy mod i wedi cael fy nghyflogi gan y cyflogwr a enwir ar y ffurflen hon am y 
cyfnod mae'r hawliad hwn yn ei gwmpasu. 
 

 Rwy'n cadarnhau fy mod i wedi cael cyflog gan y cyflogwr a enwir ar y ffurflen hon am y cyfnod 
mae'r hawliad hwn yn ei gwmpasu. 
 

 Rwy'n deall y bydd unrhyw wybodaeth anghywir a ddarperir yn arwain at wrthod yr hawliad.  
 

 Rwy’n cadarnhau fy mod i wedi darllen yr Hysbysiad Preifatrwydd ar dudalen 10 ac wedi ei 
lofnodi. 

 

 
 

Enw (LLYTHRENNAU BRAS):  

 
Teitl y swydd: 

 

 
Llofnod: 

 

 

 
  
  
 

Dyddiad: d d m m b b b b  
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Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd. 

 

Hysbysiad Preifatrwydd - Cyflogwr a Gweithiwr 
 

Er mwyn i chi gael cymorth gan y rhaglen Mynediad, sy'n cael ei chyllido gan Lywodraeth Cymru, mae 
angen i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth gennych chi. Mae'r holl feysydd yn hanfodol oni nodir fel 
arall. Bydd yr holl wybodaeth y byddwch chi’n ei rhoi yn cael ei chadw a’i defnyddio yn unol â’r Ddeddf 
Diogelu Data. 
Yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, mae gennych chi hawl i gael mynediad at y data sydd gan Lywodraeth 
Cymru amdanoch chi ac i gywiro’r wybodaeth yn y dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at 
accessprogramme@gov.wales neu ffoniwch 03000 255888. I gael rhagor o fanylion am yr uchod, ewch i 
http://gov.wales/about/civilservice/how-we-work/facts-figures/privacystatement/?lang=cy. 
 
Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud sut bydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio a phwy fydd yn 
cael mynediad ati. Bydd yr wybodaeth a gesglir yn cael ei hanfon at Lywodraeth Cymru/Swyddfa Cyllid 
Ewropeaidd Cymru ac, mewn rhai achosion, at bartïon sy'n gweithio ar eu rhan. Bydd yn cael ei defnyddio: 

 Er mwyn monitro ac adrodd ar nifer y bobl sy'n cymryd rhan mewn prosiectau a nifer y bobl o 
wahanol grwpiau sy’n cael eu cefnogi (e.e. gwahanol oedran, rhyw ac ethnigrwydd). 

 Gan Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill, i gyllido, cynllunio, monitro ac arolygu dysgu, ac i 
lunio cyhoeddiadau ystadegol. 

 Gan gyrff ymchwil cymdeithasol cymeradwy i wneud gwaith ymchwil a dadansoddi neu waith 
monitro cyfle cyfartal. 

 Gan archwilwyr. 

 Cysylltu eich cofnodion â ffynonellau data eraill er mwyn gwerthuso'r effaith y mae’r prosiect wedi'i 
chael ar y bobl sydd wedi cymryd rhan ac at ddibenion mathau eraill o waith ymchwil. 

Dim ond gyda sampl o gyfranogwyr y bydd cyrff ymchwil yn cysylltu. Os bydd rhywun yn cysylltu â chi i 
gymryd rhan mewn unrhyw waith ymchwil/gwerthuso sy’n ymwneud â’ch profiad o fod yn rhan o’r 
prosiect, bydd diben y cyfweliad neu'r arolwg yn cael ei egluro i chi a byddwch yn cael dewis a ydych chi am 
gymryd rhan neu beidio. Bydd eich manylion cyswllt yn cael eu defnyddio at ddibenion gwaith ymchwil 
cymeradwy yn unig, ac yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data. Bydd y cyrff ymchwil yn dileu eich manylion 
cyswllt ar ôl i’r gwaith ymchwil cymeradwy hwn gael ei gwblhau. Drwy lofnodi’r ffurflen hon, rydych chi’n 
caniatáu i’ch gwybodaeth gael ei defnyddio fel y nodir uchod. 
 
Caiff yr wybodaeth rydym wedi casglu oddi wrthoch ei rhannu ag asiantaetahu atal twyll a fydd yn 
defnyddio’r wybodaeth i atal twyll neu gwyngalchu aria ac i wirio eich hunaniaeth. Os caiff twyll ei ganfod, 
mae posibilrwydd bydd amryw o wasanaethau, cyllid a chyflogaeth yn cael eu gwrthod i chi yn y dyfodol. 
Os oes angen mwy o wybodaeth am sut y bydd Llywodraeth Cymru neu asianaethau atal twyll yn 
defnyddio eich gwybodaeth, a mwy am eich hawliau gwarchod data, cysylltwch â 
DataProtectionOfficer@llyw.cymru 
 

Enw’r Cyflogwr 
(LLYTHRENNAU BRAS):    

Teitl y swydd:  

Llofnod:  
 

 
 

 
 

Dyddiad: d d m m b b b b 
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Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd. 

 
Enw'r gweithiwr  
(LLYTHRENNAU BRAS):    

Teitl y swydd:  

Llofnod:  

Dyddiad: d d m m b b b b 
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Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd. 

 
At ddefnydd swyddfa’n unig 
 
Gwiriwyd y manylion hawlio gan:  

Enw:  Llofnod:  

 

Dyddiad: d d m m b b b b 

 
Rwy'n fodlon bod y manylion ar y ffurflen, ac ar unrhyw dystiolaeth ategol, yn gywir, ac rwy’n 
awdurdodi taliad o: 

 £  

 

Enw:  Llofnod:  

 

Dyddiad: d d m m b b b b 
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Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd. 

 
Datganiad Ardystio ar gyfer y dogfennau copi 
 
Hawlio Cymorth Recriwtio i Gyflogwyr Mynediad: Wythnos 13 
 
Rwy'n ardystio bod y dogfennau a amgaeir fel rhan o'r hawliad Mynediad hwn yn gopïau go iawn o'r 
dogfennau gwreiddiol. 
 

Enw’r Cyfranogwr:  

 

 

 P11 (neu adroddiadau darparwr cyflogres cyfatebol) NEU 

 Slipiau cyflog A 

 
Datganiadau banc ac adroddiadau BACS perthnasol, os ydyn nhw'n briodol, yn dangos bod y tâl net 
wedi cael ei dalu i gyfrif banc y cyfranogwr 

 
 

Nifer y dogfennau copi sydd ynghlwm  

 

Llofnod: 
 

Enw (llythrennau bras): 
 

Swydd yn y sefydliad: 
 

Enw’r sefydliad: 
 

Dyddiad: 
 

 

 
 
 

  


