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Ffurflen Gais 
 
Teitl y Swydd:  
 

 

Cymhwyster Cenedligrwydd 
A ydych chi’n ddinesydd y Deyrnas Unedig, yn Berson wedi’i Ddiogelu gan Brydain, 
yn ddinesydd y Gymanwlad neu’n ddinesydd yr AEE (Ardal Economaidd 
Ewropeaidd)? 

Ydw              Nac ydw  

Dim ond dinasyddion y Deyrnas Unedig, Personau wedi’u Diogelu gan Brydain, dinasyddion y Gymanwlad neu 
ddinasyddion yr AEE (Ardal Economaidd Ewropeaidd) sy’n gymwys i wneud cais. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Datganiad Anabledd 
Mae gennyf anabledd a byddwn yn hoffi cael cyfweliad o dan eich ymrwymiad i’r 
Cynllun Hyderus o ran Anabledd. 

 

Byddwn         Na fyddwn  

A fydd angen unrhyw gymorth neu gyfarpar arbennig arnoch os cewch eich 
gwahodd i gyfweliad? 

 

Bydd              Na fydd  

Os ‘Bydd’ yw’r ateb, rhowch fanylion:  
 

Cyfle Cyfartal 
Rydym ni’n gyflogwr cyfle cyfartal; rydym wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy ein 
polisïau ac arferion cyflogaeth. Rydym yn credu y dylai pawb gael yr un cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a 
dyrchafiad, ar sail eu gallu, cymwysterau ac addasrwydd ar gyfer y swydd. Ni fydd unrhyw ymgeisydd 
yn derbyn triniaeth lai ffafriol oherwydd ei hil, oedran, rhywedd, gogwydd rhywiol, ailbennu rhywedd, 
statws priodasol, anabledd, crefydd neu gred, beichiogrwydd na chyfrifoldebau gofal. Ni ddylai neb 
gael ei roi dan anfantais chwaith oherwydd amodau neu ofynion na ellir dangos bod modd eu 
cyfiawnhau. 
 
Fel defnyddwyr y Cynllun Hyderus o ran Anabledd, byddwn yn rhoi cyfweliad i bob ymgeisydd sy’n 
bodloni’r meini prawf lleiaf ar gyfer y swydd. 

 

Gwarchod Data 
Mae’r wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon yn dod o dan Ddeddf Gwarchod Data 1998 a chaiff ei 
defnyddio at ddibenion recriwtio yn unig. Os cewch eich penodi, bydd y wybodaeth hon yn ffurfio rhan 
o’ch cofnod cyflogaeth parhaol. Os na chewch eich penodi, byddwn yn cadw eich gwybodaeth yn 
ddiogel am 12 mis. Wedi hynny, bydd yn cael ei dinistrio. 
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Teipiwch neu llenwch y ffurflen hon mewn inc du 
1. Manylion Personol 

  Mr         Mrs       Miss      Ms         Dr          Arall 
Teitl (ticiwch y blwch cywir):        Nodwch: 
Cyfenw:                                     Enwau cyntaf (yn llawn):         
Cyfeiriad a Chod Post:       
 
Rhif ffôn dydd:       

 
Rhif ffôn gyda’r nos:         
 

Cyfeiriad e-bost:        
Rhif Yswiriant Cenedlaethol: 

 
2. Genedigaeth a Chenedligrwydd 
Cenedligrwydd presennol:                               Cenedligrwydd pan gawsoch eich geni:             

 
A ydych chi erioed wedi bod yn ddinesydd unrhyw wlad heblaw am y DU? Ydw             Nac ydw  
Os ‘Ydw’ yw’r ateb, rhowch fanylion: 
A ydych chi’n breswylydd cyfreithlon yn y Deyrnas Unedig? Ydw             Nac ydw  
A ydych o dan reolaeth fewnfudo? Ydw             Nac ydw  
Os ‘Ydw’ yw’r ateb, rhowch fanylion:   
A oes unrhyw gyfyngiadau arnoch o ran parhau i fyw yn y DU? Oes              Nac oes  
Os ‘Oes’ yw’r ateb, rhowch fanylion: 
Os cewch eich penodi, bydd angen tystiolaeth ddogfennol arnom i gadarnhau eich atebion. 

 
3. Addysg a Chymwysterau  
Rhowch fanylion pob cymhwyster sy’n berthnasol i’r swydd (yr un diweddaraf yn gyntaf), gan nodi’r lefelau a 
graddau a enillwyd, gan gynnwys y dosbarth a’r adran yn achos cwrs gradd (os yn berthnasol). 

Cymhwyster a Gradd 
 

Ysgol, Coleg, Prifysgol 
 

Dyddiadau O/Hyd 

   
   
   
   
   
   
Os cewch eich penodi, bydd angen tystiolaeth ddogfennol arnom i gadarnhau eich atebion. 

 
4. Dysgu a Datblygiad Perthnasol 
Rhowch wybodaeth am y dysgu a datblygiad rydych chi wedi ymgymryd ag ef (y diweddaraf yn gyntaf) sy’n 
berthnasol i’r cais hwn, gan gynnwys aelodaeth o gyrff proffesiynol. Parhewch ar dudalen ychwanegol os bydd 
angen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3 
 

5. Swydd Bresennol neu Ddiweddaraf 
Cyflogwr:  
 

 

Cyfeiriad: 
 

 

Swydd: 
 

 

Dyddiad penodi:  
 

 

Dyddiad gadael (os yn briodol):  
 

 

Cyflog a buddion:  
 

 

Rheswm dros adael neu dros eisiau 
gadael: 

 

Cyfnod o rybudd sydd ei angen:    
Disgrifiad byr o’r prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ydych chi’n cael eich cyflogi gan y Gwasanaeth Sifil ar hyn o bryd? Ydw  Nac ydw  
Os ‘Nac ydw’ yw’r ateb, a fuoch yn Was Sifil erioed? Do  Naddo  
A fuoch erioed yn aelod o Brif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (PCSPS)? Do  Naddo  

 
6. Cyflogaeth Flaenorol 
 
Rhestrwch bob swydd flaenorol (yr un ddiweddaraf yn gyntaf) gan gynnwys unrhyw waith di-dâl neu waith 
gwirfoddol, a rhowch resymau dros unrhyw fylchau mewn cyflogaeth. 

Cyflogwr Swydd a Chyfrifoldebau Dyddiadau O/Hyd 
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Ai eich cyflogwr a ddaeth â’ch cyflogaeth i ben mewn unrhyw rai o’r swyddi 
uchod? 

Ie     Nage  

Os ‘Ie’, rhowch resymau: 
 

 
7. Sgiliau Iaith 
Rhowch wybod i ni am eich lefel o allu yn y Gymraeg: 

Darllen/Deall: 
      Dealltwriaeth lawn  
      Y rhan fwyaf o ddeunydd 
      Deunydd cyffredinol 
      Deunydd syml 
      Geiriau/ymadroddion sylfaenol 
      Dim 

Gwrando/Siarad: 
Rhugl/hyderus 
Yn y mwyafrif o sefyllfaoedd 
Ychydig yn betrus 
Ateb ymholiadau syml 
Cyfarchion sylfaenol 
Dim 

 Ysgrifennu: 
Medrus  
Paratoi gwaith ysgrifenedig 
Testun rheolaidd drafft 
Ateb ymholiadau syml 
Ysgrifennu negeseuon sylfaenol 
Dim 

 

Rhowch wybod i ni am eich lefel o allu yn y Saesneg: 
Darllen/Deall: 
      Dealltwriaeth lawn  
      Y rhan fwyaf o ddeunydd 
      Deunydd cyffredinol 
      Deunydd syml 
      Geiriau/ymadroddion sylfaenol 
      Dim 

Gwrando/Siarad: 
Rhugl/hyderus 
Yn y mwyafrif o sefyllfaoedd 
Ychydig yn betrus 
Ateb ymholiadau syml 
Cyfarchion sylfaenol 
Dim 

 Ysgrifennu: 
Medrus  
Paratoi gwaith ysgrifenedig 
Testun rheolaidd drafft 
Ateb ymholiadau syml 
Ysgrifennu negeseuon sylfaenol 
Dim 

 

Pa iaith sydd orau gennych ar gyfer cyfweliad? Cymraeg                 Saesneg 
 

Bydd eich cyfweliad yn yr iaith o’ch dewis. Os ydych wedi dewis Cymraeg yn iaith y cyfweliad, ar rai adegau 
mae’n bosibl y bydd yn rhaid i ni ddarparu cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg. Ond pa iaith bynnag a 
ddewiswch, mae’n bosibl y caiff eich galluoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg eu profi gan ddibynnu ar ofynion iaith 
penodol y swydd. 

 
8. Sgiliau Craidd a Meini Prawf Swydd-Benodol 

Amlinellwch isod sut rydych chi’n cyd-fynd â’r sgiliau allweddol a’r meini prawf swydd-benodol a amlinellir yn y 
disgrifiad swydd. Dylech roi enghreifftiau penodol o brofiad a chyflawniadau sy’n rhoi cymaint o fanylion ag y bo 
modd fel y gall y panel lunio barn mor gywir â phosibl am eich cymhwysedd yn y meysydd hyn. 
 
Byddwch cystal â rhoi eich tystiolaeth yn y drefn a restrir yn y Fanyleb Person, gan ddechrau gyda’r meini 
prawf hanfodol. Yna rhowch dystiolaeth o dan y meini prawf dymunol os oes gennych dystiolaeth i’w rhoi. Fel 
canllaw cyffredinol, dylech ysgrifennu rhwng 200 a 300 o eiriau ar y mwyaf o dan bob maen prawf.  Parhewch 
ar dudalen ychwanegol os bydd angen. 
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9. Geirda 
Byddwch cystal â rhoi enwau dau ganolwr: rhaid dewis eich cyflogwr presennol neu fwyaf diweddar yn un. Os 
ydych newydd adael yr ysgol neu’r coleg ac nad oes gennych unrhyw brofiad gwaith blaenorol, sicrhewch fod o 
leiaf un o’ch canolwyr yn un o’ch athrawon neu ddarlithwyr, neu’n bennaeth yr ysgol neu goleg neu’n diwtor 
personol. 
Canolwr 1 
Enw: 
 

 

Teitl ei swydd: 
 

 

Cyfeiriad: 
 

 

Cyfeiriad e-bost: 
 

 

Rhif cysylltu: 
 

 

Perthynas â’r  
ymgeisydd:  

 

Canolwr 2 
Enw: 
 

 

Teitl ei swydd: 
 

 

Cyfeiriad: 
 

 

Cyfeiriad e-bost: 
 

 

Rhif cysylltu: 
 

 

Perthynas â’r 
ymgeisydd:  

 

Byddwch cystal â sicrhau bod y manylion cysylltu rydych chi wedi’u rhoi ar gyfer eich canolwyr yn gyfoes. 

 
10. Datganiad 
Mae’r wybodaeth rydw i wedi’i rhoi yn y cais hwn yn wir ac yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth. 
Llofnod:
  

 

Dyddiad:   
 

 

Os byddwch yn cyflwyno’ch cais drwy e-bost, ticiwch y blwch i  
gadarnhau’r datganiad uchod. 

Cadarnhau       

 
Er mwyn ein helpu i fonitro ein polisi hysbysebu a fyddech cystal â nodi ble clywsoch chi am y swydd 
hon i ddechrau 
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Dychwelwch y ffurflen gais hon drwy e-bost i sue.billingsley@cbhc.gov.uk neu anfonwch gopi 
caled i: 
 
Y Rheolwr Adnoddau Dynol 
CBHC 
Ffordd Penglais 
Aberystwyth 
Ceredigion 
SY23 3BU 
 
Rhaid i chi allu: 

• Bodloni meini prawf cymhwyster sylfaenol / rhai amodau cyflogaeth a 
• Darparu dogfennau priodol i gadarnhau pwy ydych, eich cenedligrwydd, eich 

cyflogaeth, eich hanes academaidd, ac unrhyw gofnod troseddol (euogfarnau sydd 
heb ddarfod yn unig). 

 
Gallai darparu gwybodaeth ffug neu fethu â datgelu gwybodaeth berthnasol fod yn rheswm dros 
wrthod y cais a gallai fod yn dramgwydd troseddol. Os cewch eich penodi gan ddefnyddio 
gwybodaeth y darganfyddir wedyn ei bod yn anghyflawn neu’n ffug, gallech wynebu camau 
disgyblu a allai arwain at eich diswyddo. 
 
Peidiwch ag anfon CV.  Dim ond ffurflenni cais wedi’u llenwi a gaiff eu hystyried. 
 
Gwaherddir canfasio. 
 
Rhaid i bob cais am swydd ein cyrraedd erbyn 17.00 ar y dyddiad cau. Ni fyddwn yn derbyn 
ceisiadau ar ôl hynny. 
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