
Dewis Gwaith

Taflen ffeithiau

Mae Dewis Gwaith yn rhaglen gyflogaeth wirfoddol sy'n rhoi cymorth i bobl anabl 
sy'n wynebu rhwystrau cymhleth i gael swydd a'i chadw.

Cewch fudd o Ddewis Gwaith os oes gennych anabledd ac yn dymuno cael swydd 
ble gallwch:
• datblygu a gwella eich sgiliau swydd;
• cael y cyfle i ddatblygu a gwneud cynnydd drwy hyfforddiant a chymorth; a
• cael y math cywir o gymorth ac anogaeth pan fo'i angen arnoch.

Teilwra ar gyfer eich anghenion
Bydd Dewis Gwaith yn eich helpu os ydych yn teimlo bod angen llawer o gymorth 
arnoch cyn gwneud swydd ar eich pen eich hun.

Mae Dewis Gwaith yn ymwneud â diwallu eich anghenion drwy raglen hyblyg 
sydd wedi'i theilwra ar gyfer yr unigolyn fel y gallwch gael swydd a'i chadw.

Ydw i'n gymwys i ymuno â Dewis Gwaith?
Mae Dewis Gwaith yn rhaglen gyflogaeth wirfoddol ar gyfer pobl anabl o oedran 
gweithio, gyda'r anghenion cymorth uchaf a'r bobl y caiff eu hanabledd ei 
ddiffinio yn Neddf Cydraddoldeb 2010.

A yw Dewis Gwaith yn addas i mi?
Bydd Dewis Gwaith yn eich helpu os:
• oes gennych broblemau cymhleth yn ymwneud â gwaith ac anghenion 
 cymorth sy'n deillio o'ch anabledd yn bennaf;
• oes gennych ofynion mewn gwaith, na ellir eu goresgyn drwy addasiadau i'r 
 gweithle sy'n ofynnol o dan Deddf Cydraddoldeb 2010 na chymorth Mynediad 
 at Waith;
• credwch fod angen cymorth tymor hwy arnoch mewn gwaith a/neu ddod o 
 hyd i waith; a
• na ellir eich helpu drwy raglenni DWP eraill.

Sut mae'r Rhaglen yn Gweithio?
Cymorth mynediad at waith
Ar ddechrau'r rhaglen byddwn yn gweithio gyda chi i nodi beth yw eich anghenion 
er mwyn eich paratoi ar gyfer gwaith. Bydd dewis o weithgareddau chwilio am 
swydd ar gael i chi, yn cynnwys:
• cyngor chwiliad gwaith;
• cymorth cais am swydd; a 
• canllawiau galwedigaethol wedi'u teilwra.



Byddwch yn cytuno ar gynllun datblygu gyda'ch darparwr Dewis Gwaith sy'n 
sicrhau y cewch yr hyfforddiant a'r cymorth angenrheidiol cyn i chi ddechrau 
gweithio.

Mae darparwyr Dewis Gwaith yn sefydliadau proffesiynol a fydd yn rhoi'r cymorth 
sydd ei angen arnoch i ddod o hyd i swydd a'i chadw.

Cymorth Mewn Gwaith
Gall eich darparwr Dewis Gwaith gael gafael ar ystod eang o swyddi gwag gydag 
amrywiaeth o gyflogwyr. 

Pan fyddwch yn barod, bydd eich darparwr yn eich helpu i ddod o hyd i gyflogaeth 
a rhoi cymorth i chi yn y gwaith. Byddant yn eich cyflwyno i'r bobl yn eich gweithle 
newydd ac yn cysylltu'n rheolaidd â chi.

Bydd eich darparwr yn adolygu eich cynllun datblygu gyda chi a'ch cyflogwr yn 
rheolaidd i sicrhau eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch, eich bod yn 
gwneud cynnydd ac yn datblygu yn eich swydd.

Y nod yw, gyda help eich darparwr a'ch cyflogwr, y bydd y cymorth sydd ei angen 
arnoch yn lleihau dros amser.

Tra byddwch yn cael cymorth yn y gwaith bydd gofyn i chi weithio am o leiaf 16 
awr yr wythnos.

Sut rydw i'n ymuno â Dewis Gwaith?

Cysylltwch â'ch Canolfan Gwaith leol a gofynnwch am gael siarad ag 
Ymgynghorydd Gwaith i'r Anabl.

Bydd eich ymgynghorydd yn dweud wrthych a ydych yn gymwys ar gyfer y 
rhaglen ac yn eich helpu i benderfynu a yw'n iawn i chi, cyn parhau â'r broses 
atgyfeirio.

I gael rhagor o wybodaeth 
Gallwch gysylltu â'r Ganolfan Byd Gwaith drwy fynd i www.direct.gov.uk/cy neu 
gallwch ddod o hyd i'n rhif ffôn yn eich llyfr ffôn lleol.

Cynhyrchwyd gan y Ganolfan Byd Gwaith,
rhan o’r Adran Gwaith a Phensiynau
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