
Ble alla i gael help i ddod o 
hyd i swydd arall?

Mae gwefan Jobhelp yn darparu ystod 
eang o gymorth a chyngor chwilio am waith, 
gan gynnwys gwybodaeth am weithio 
mewn sectorau beirniadol a’r swyddi gwag 
diweddaraf. Ewch i www.jobhelp.dwp.gov.uk i 
ddarganfod mwy.
Os ydych yn anabl, efallai bydd help 
ychwanegol ar gael, er enghraifft, Mynediad 
at Waith sy’n helpu pobl sydd  
ag anableddau yn y gwaith. Ewch i  
www.gov.uk/mynediad-at-waith am fwy o 
wybodaeth.
I ddarganfod mwy am yr help sydd ar gael 
e-bostiwch rrs.enquiries@dwp.gov.uk 
Rhowch eich cod post yn yr e-bost.
Defnyddiwch y gwasanaeth ‘Dod o hyd i 
swydd’ am ddim (ar gael 24 awr y dydd, 7 
diwrnod yr wythnos). Ewch i www.gov.uk/
chwilio-am-swydd i greu a rheoli eich cyfrif 
eich hun yn ogystal â theilwra’ch dewisiadau 
chwiliad gwaith i weddu i’r swyddi rydych yn 
chwilio amdanyn nhw. 
Gallwch hidlo’ch chwiliad “dod o hyd i swydd” 
i ganolbwyntio ar gyflogwyr sydd wedi 
cofrestru i’r cynllun Hyderus o ran Anabledd 
ac wedi ymrwymo i gyflogi pobl sydd ag 
anableddau neu gyflwr iechyd.
Gallwch hefyd greu proffil, uwchlwytho’ch CV 
a derbyn rhybuddion e-bost i swyddi newydd 
a phresennol sydd gan y gwasanaeth.
Cofiwch, mae eich CV yn bwysig oherwydd 
yn aml dyma’ch cyfle cyntaf i wneud argraff 
dda ar gyflogwr. 

Dilynwch yn @JCPyngNghymru i 
ddysgu mwy am gyfleoedd cyflogaeth 
cenedlaethol a gwybodaeth am 

yrfaoedd.

Mannau eraill i chwilio am swyddi
•    gwefannau cwmnïau - nid yw llawer o 

gyflogwyr yn hysbysebu eu swyddi gwag 
ond mae ganddyn nhw adran swyddi gwag 
ar eu gwefan lle efallai y gallwch wneud cais  
ar-lein

•  papurau newydd a chylchgronau 
masnach - darganfyddwch pa ddiwrnod y 
mae eich papur newydd lleol yn hysbysebu 
swyddi

•  ar lafar - siaradwch â’ch teulu a’ch ffrindiau 
i ofyn a ydynt yn gwybod am unrhyw swyddi 
gwag

•  cyfryngau cymdeithasol - edrychwch 
ar wefannau cyfryngau cymdeithasol fel 
Facebook, Twitter neu LinkedIn yna hoffi 
neu ddilyn cyflogwyr yr hoffech weithio 
iddynt

Prentisiaethau
Darganfyddwch beth sydd ar gael yn  
www.gov.uk/apply-apprenticeship

Hunangyflogaeth
Chwiliwch ar-lein am 
www.gov.uk/browse/business  
ddarganfod beth sydd ar gael yn:
•   Cymru - www.business.wales.gov.uk/cy
• Yr Alban - www.bgateway.com
•  Lloegr -  

www.nationalenterprisenetwork.org

Mae dileu swydd yn heriol. Ond mae cymorth a gwybodaeth ar gael i’ch helpu i 
ddod o hyd i swydd newydd, deall pa fudd-daliadau y gallwch eu hawlio a rhoi 
ffynonellau defnyddiol i chi am wybodaeth arall.
Os oes angen y daflen ffeithiau hon arnoch mewn Braille, print bras neu sain, 
cysylltwch â ni trwy e-bost yn rrs.enquiries@dwp.gov.uk

Ffeithlen dileu swydd
Gwybodaeth i weithwyr
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Swyddi Gwag Dramor
Darganfyddwch fwy yn  
www.eures.europa.eu  
neu edrychwch am swyddi gwag tramor  
ar y gwasanaeth ‘Dod o hyd i swydd’.

Gwefannau defnyddiol
Dyma rai gwefannau sy’n hysbysebu swyddi:
• www.totaljobs.com
• www.monster.co.uk
• www.indeed.co.uk
• www.jobsite.co.uk
• www.jobs.co.uk
• www.redgoldfish.co.uk
• www.fish4.co.uk
• www.graduate-jobs.com
• www.prospects.ac.uk
• www.gowales.co.uk
•  www.education.gov.uk/get-into-teaching
• www.swyddle.com
• www.golwg360.cymru/swyddi
• www.safleswyddi.co.uk/cy
• www.lleol.cymru/classified
Os oes gennych sgiliau gweithgynhyrchu, 
peirianneg neu wyddonol, gallech gofrestru 
gyda’r ‘Talent Retention Solution’ yn  
www.talentretention.biz

Sut alla i wella fy sgiliau?
Am wybodaeth i’ch helpu i gynllunio eich 
gyrfa, adeiladu CV a dod o hyd i swydd ewch 
i www.gov.uk/career-skills-and-training
Efallai y byddwch yn ystyried gwaith 
gwirfoddol i’ch helpu i gael sgiliau newydd. 
Darganfyddwch beth sydd ar gael yn  
www.gov.uk/government/get-involved/ 
take-part/volunteer
Os ydych yn ystyried newid mewn gyrfa neu 
eisiau deall eich cyllid, mae’r ‘MOT’ canol oes 
ar gael fel pecyn cyfeirio ar-lein i’ch helpu chi i 
gynllunio ar gyfer newidiadau pwysig. 
Gall weithredu fel teclyn ddefnyddiol i annog 
gwell cynllunio o amgylch meysydd gwaith, 
cyllid ac iechyd. 
Gall adran gwaith a sgiliau’r ‘MOT’ canol 
oes eich cyfeirio at y cymorth sydd ei angen  
arnoch i ddychwelyd i gyflogaeth. 

I ddarganfod mwy ewch i https://www.
yourpension.gov.uk/cymraeg/mot-canol-
oes-cymryd-rheolaeth-och-dyfodol/

Pa fudd-daliadau y gallaf eu 
cael a sut y gallaf eu hawlio?

Ewch ar-lein i www.gov.uk/benefits-
calculators i ddarganfod fanylion llawn am yr 
holl fudd-daliadau sydd ar gael..
Os ydych wedi gweithio a thalu digon o 
gyfraniadau Yswiriant Gwladol, fel arfer o 
fewn y 2 neu 3 mlynedd ddiwethaf, efallai 
y gallwch hawlio budd-dal yn seiliedig ar 
gyfraniadau. 
Ewch ar-lein i ddarganfod mwy am Lwfans 
Ceisio Gwaith Dull Newydd yn www.gov.
uk/guidance/new-stylejobseekers- Lwfans 
Cyflogaeth a Chymoth Dull Newydd yn  
www.gov.uk/guidance/new-style-
employment
Mae Credyd Cynhwysol yn daliad i helpu 
gyda chostau byw. Os oes angen i chi wneud 
cais, mae angen i chi ei wneud ar-lein yn  
www.gov.uk/credyd-cynhwysol
Os oes angen help arnoch i wneud cais 
ar-lein, cysylltwch â’r llinell gymorth Credyd 
Cynhwysol ar 0800 328 1744 neu ffôn testun  
0800 328 1344. 

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am 
gyflogaeth a chefnogaeth budd-daliadau yn 
ystod y pandemig coronafirws yn 
www.understandinguniversalcredit.gov.uk

Ble alla i gael cyngor ar faterion sy’n 
ymwneud â dileu swydd?
I ddarganfod mwy am eich hawliau ewch i
• www.gov.uk/redundant-your-rights
•  www.gov.uk/your-rights-if-your- 

employer-is-insolvent
• www.acas.org.uk
Os ydych wedi cael eich diswyddo gan 
gyflogwr ansolfent, ewch i  
www.gov.uk/government/publications/ 
redundancy-payments-rp1-fact-sheet

https://www.gov.uk/guidance/new-style-employment-and-support-allowance


Os ydych yn byw yng Nghymru 
neu’r Alban
Cymru - mae cynllun gweithredu dileu swydd 
Llywodraeth Cymru wedi’i anelu at helpu 
pobl i ddelio â dileu swydd. Mae gwahanol 
ffynonellau cymorth ar gael. Ymwelwch â  
www.careerswales.com/cy/swyddi-a-
hyfforddiant/diweithra-a-diswyddiad/
ymdopi-a-diswyddiad
Yr Alban - ‘Partnership Action for Continuing 
Employment’ yw fframwaith Llywodraeth 
partneriaeth yr Alban, sy’n helpu pobl sy’n 
delio â dileu swydd. Ffoniwch y llinell gymorth 
dileu swydd yr Alban ar  
0800 917 8000 neu ymwelwch â  
www.redundancyscotland.co.uk

Ar gyfer cyllido a chyngor ariannol, 
ymwelwch â: 
• www.moneyadviceservice.org.uk 
• www.nationaldebtline.co.uk 
• www.citizensadvice.org.uk 
• www.hmrc.gov.uk 
 
Os bydd angen i chi siarad â rhywun 
am ymdopi â diswyddiad ewch i: 
• www.samaritans.org 
• www.relate.org.uk

A alla i gael gwybod am bensiynau?
Os ydych wedi cyrraedd oedran pensiwn 
neu’n agosáu, efallai y bydd angen cyngor 
arnoch am bensiynau neu ymddeoliad.
•  I ddarganfod beth sy’n digwydd gyda’ch 

pensiwn gweithle, gofynnwch i’ch cyflogwr 
neu ddarparwr pensiwn blaenorol

•  I ddarganfod mwy am eich Pensiwn y 
Wladwriaeth, gan gynnwys faint gallech ei 
gael a phan allwch chi ei hawlio, ewch i  
www.gov.uk/gwirio-eich-pensiwn-y-
wladwriaeth

•  Os ydych yn 50 oed neu’n hŷn a bod 
gennych bensiwn cyfraniad diffiniedig 
gallwch gael apwyntiad arweiniol diduedd 
am ddim gyda ‘Pension Wise’. Ffoniwch 
0800 138 3944 i archebu apwyntiad neu 
ewch www.pensionwise.gov.uk/cy

•  Am gyngor annibynnol ar bensiynau ewch i  
www.pensionadvisoryservice.org.uk

•  Os bydd angen i chi wybod sut y gall 
pensiynau cael eu heffeithio gan ansolfedd 
www.pensionprotectionfund.org.uk

Nid yw’r Ganolfan Byd Gwaith yn gyfrifol 
am y cynnwys, cyngor na’r gwybodaeth a 
ddarperir na dibynadwyedd y gwefannau 
rhestredig. Ni ddylid cymryd rhestr fel 
cymeradwyaeth o unrhyw fath. Defnyddir 
gwefannau ar eich unig risg. Mae’r 
wybodaeth a gynhwysir yn gywir ar adeg 
cyhoeddi. Mae galwadau i rifau rhestredig 
0800 yn rhad ac am ddim o linellau daear 
a ffonau symudol.


