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Ffurflen Gais 
 

Darllenwch y canllawiau ynghylch llenwi’r ffurflen gais cyn dechrau ei llenwi. Ni ddylid cyflwyno dalennau ychwanegol na CV gyda’r 
ffurflen gais. Ni fydd gwybodaeth a geir mewn dalennau ychwanegol neu CV yn cael ei hystyried. 
 

Bydd eich ffurflen gais yn cael ei llungopïo. Felly, dylech sicrhau bod pob adran yn cael ei llenwi mor glir â phosibl mewn inc du 
a/neu deipysgrif du. Siaradwch ag aelod o’r tîm Adnoddau Dynol os oes arnoch angen unrhyw addasiad rhesymol i’r ffurflen gais 
neu i’r broses ymgeisio o dan ddarpariaethau’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd.   
Bydd tudalennau 1 a 2 o’r ffurflen yn cael eu datod cyn i’r ceisiadau gael eu hasesu. 

 

MANYLION Y SWYDD WAG  

Y swydd a geisir       

Cyfeirnod y swydd       

Sut clywsoch chi am y swydd wag?       

  

MANYLION PERSONOL   

Cyfenw        Teitl       

Enw(au) blaen       

Cyfeiriad       

      

Rhif ffôn       Rhif symudol       

Dyddiad geni       Cenedl       

Cyfeiriad e-bost       

Oes gennych hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig?  Oes  Nac oes  

 
 

DATGANIAD  

Rwy’n tystio bod yr holl wybodaeth a roddir ar y ffurflen gais hon yn gywir. Rwy’n deall y gall fy nghais gael ei wrthod neu y gallaf 
gael fy niswyddo am gadw manylion perthnasol yn ôl neu am roi gwybodaeth ffug. Rwy’n deall y bydd unrhyw gynnig cyflogaeth yn 
amodol at eirdaon boddhaol, adolygiad iechyd, tystiolaeth o gymwysterau a gwiriadau diogelwch. 

Llofnod       Dyddiad       

Os ydych yn llenwi’r ffurflen yn electronig ac yn ei chyflwyno i’r tîm Adnoddau Dynol drwy’r e-bost, teipiwch eich enw yn y blwch 
llofnodi i ddangos eich bod wedi darllen y datganiad. 
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MONITRO CYFLE CFARTAL  

 
Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi ymrwymo i roi cyfle cyfartal i bawb ac mae yn erbyn pob math o wahaniaethu 
anghyfreithlon neu annheg ar sail rhyw, hil, cenedl, tarddiad ethnig, statws priodasol, oed, rhywioldeb, credo grefyddol neu 
anabledd. I sicrhau bod ein polisi’n effeithiol ac i fodloni gofynion y gyfraith, rydyn ni’n monitro niferoedd y staff sydd mewn swyddi a 
niferoedd yr ymgeiswyr am gyflogaeth, hyfforddiant, a dyrchafiad drwy gyfeirio at y nodweddion isod. 
 
 

Mae’r wybodaeth i gyd yn gyfrinachol. Caiff y ffurflen hon ei gwahanu oddi wrth eich cais cyn i’r ymgeiswyr gael eu hystyried a fydd 
hi ddim ar gael i’r rhai sy’n rhan o’r broses o ddethol.  Bydd Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn storio’r data yn gyfrinachol a 
hynny i gynhyrchu ystadegau heb fanylion personol. 
 

Rhywedd: Benyw  Gwryw  

 

Anabledd: Mae’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd yn diffinio person anabl fel unrhyw un y mae neu y bu ganddo amhariad 
corfforol neu feddyliol sy’n creu effaith sylweddol am gyfnod hir ar ei allu i gyflawni gweithgareddau beunyddiol arferol. 

Gan gymryd yr wybodaeth uchod i ystyriaeth, ydych chi o’r farn bod 
gennych chi anabledd?      

Ydw  Nac ydw  

Os ‘Ydw’ rhowch y manylion       

Nodwch unrhyw drefniadau a fyddai’n hwyluso cyfweliad mwy cyffyrddus os cewch eich gosod ar y rhestr fer. 

      

 

Tarddiad ethnig: Ticiwch un blwch yn yr adran isod i ddangos eich grŵp ethnig. Argymhellion y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol 
yw’r categorïau. 

Gwyn 

Prydeinig    Seisnig          Gwyddelig    

Albanaidd    Cymreig     

Unrhyw gefndir gwyn arall            Rhowch y manylion:        

Cymysg 

Gwyn a Charibïaidd Du   Gwyn ac Affricanaidd Du        Gwyn ac Asiaidd   

Unrhyw gefndir cymysg arall         Rhowch y manylion:        

Asiaidd, Asiaidd Prydeinig, Asiaidd Seisnig, Asiaidd Albanaidd neu Asiaidd Cymreig 

Indiaidd     Pacistanaidd         Bangladeshaidd   

Unrhyw gefndir Asiaidd arall         Rhowch y manylion:        

Du, Du Prydeinig, Du Seisnig, Du Albanaidd neu Ddu Cymreig 

Caribïaidd    Affricana idd    

Unrhyw gefndir Du arall            Rhowch y manylion:        

Tsieineaidd, Tsieineaidd Prydeinig, Tsieineaidd Seisnig, Tsieineaidd Albanaidd, Tsieineaidd Cymreig neu grŵp ethnig 
arall 

Tsieineaidd     

Unrhyw gefndir ethnig arall                Rhowch y manylion:        
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ADDYSG A CHYMWYSTERAU 

Os enillwyd y rhain y tu allan i’r Deyrnas Unedig, dywedwch ble 

 

Addysg uwchradd ac addysg bellach 

Pynciau/cyrsiau a astudiwyd Lefel Canlyniad/gradd 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Addysg uwch 

Pynciau/cyrsiau a astudiwyd Y radd a’r math/diploma/tystysgrif Canlyniad/gradd 

      
 
      
 
      

      
 
      
 
      

      
 
      
 
      

Pwnc eich ymchwil ôl-raddedig (os oes un)  

      

Hyfforddiant/cymwysterau proffesiynol/galwedigaethol 

Cymwysterau proffesiynol neu gymwysterau eraill, aelodaeth o gymdeithasau proffesiynol a’r dyddiad derbyn os yw’n berthnasol. 

      

Hyfforddiant arbenigol arall, cyrsiau eraill heb gymhwyster a ddilynwyd, gwybodaeth neu brofiad arall  

      

 

Cewch barhau unrhyw adran ar y tudalen hwn ar dudalen 7, sef y ‘ddalen barhau’, os bydd angen.
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HANES CYFLOGAETH  

Cynhwyswch unrhyw gyflogaeth dros dro neu gyflogaeth wirfoddol fel y bo’n briodol. Os ydych yn fyfyriwr neu newydd ymadael ag 
addysg bellach, rhowch fanylion unrhyw brofiad gwaith, gyda’r dyddiadau ac enw’r cyflogwr. 

 

Y GYFLOGAETH GYFREDOL NEU DDIWEDDARAF  

Teitl y swydd       Dyddiadau’r 
gyflogaeth 

O               
I       

Enw’r cyflogwr       Natur y busnes       

Cyfeiriad (gan gynnwys y cod post) 

      

Cyflog sylfaenol £       

Bonws £       

Tâl arall £       

Buddion eraill       

Rhif ffôn       Cyfnod rhybudd       

Gawn ni gysylltu â chi yn y gwaith?  Cewch          Na chewch  

Rheswm dros adael/dros ddymuno gadael       

Disgrifiad byr o’r dyletswyddau, y cyfrifoldebau a’r sgiliau sy’n cael eu defnyddio. (Cewch barhau ar dudalen 7, sef y ‘ddalen barhau’, os 
bydd angen) 
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CYFLOGAETH FLAENOROL  

Y ddiweddaraf yn gyntaf 

 

Enw’r cyflogwr       Dyddiadau O              
I  

Natur y busnes        Rheswm dros 
adael

      

Teitl y swydd       Cyflog wrth adael £      

Enw’r cyflogwr       Dyddiadau O             
I

Natur y busnes        Rheswm dros 
adael

      

Teitl y swydd       Cyflog wrth adael £       

Enw’r cyflogwr       Dyddiadau O             
I

Natur y busnes        Rheswm dros 
adael

      

Teitl y swydd       Cyflog wrth adael £       

Enw’r cyflogwr       Dyddiadau O              
I

Natur y busnes        Rheswm dros 
adael

      

Teitl y swydd       Cyflog wrth adael £       

Enw’r cyflogwr       Dyddiadau O              
I

Natur y busnes        Rheswm dros 
adael

      

Teitl y swydd       Cyflog wrth adael £       

Enw’r cyflogwr       Dyddiadau O              
I

Natur y busnes        Rheswm dros 
adael

      

Teitl swydd       Cyflog wrth adael £       

Enw’r cyflogwr       Dyddiadau O                 
I

Natur y busnes        Rheswm dros 
adael

      

Teitl y swydd       Cyflog wrth adael £       

Enw’r cyflogwr       Dyddiadau O             
I

Natur y busnes        Rheswm dros 
adael

      

Teitl y swydd       Cyflog wrth adael £       

 
Parhewch ar dudalen 7, sef y ‘ddalen barhau' os bydd angen. 
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GWYBODAETH YCHWANEGOL  

Gan gyfeirio at eich profiad personol a’ch profiad gwaith, eich addysg a’ch hyfforddiant, amlinellwch sut rydych chi’n bodloni gofynion y 
swydd yn unol â’r manylion yn y fanyleb person a’r disgrifiad swydd. Dylech ddweud hefyd pam mae gennych ddiddordeb yn y swydd.  
Cewch barhau ar dudalen 7, sef y ‘ddalen barhau’, os bydd angen. 
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DALEN BARHAU  

Cewch ddefnyddio’r tudalen hwn i barhau unrhyw rai o’r adrannau blaenorol. Marciwch bob adran yn glir. 

      

Peidiwch â darparu dalennau ychwanegol na CV i gyd-fynd â’ch ffurflen. Ni fydd gwybodaeth sydd heb ei chynnwys yn y ffurflen hon yn 
cael ei hystyried wrth i’ch cais gael ei asesu. 
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ARGAELEDD AR GYFER CYFWELIAD  

 
Rhowch fanylion unrhyw ddyddiadau pan na fyddwch chi ar gael ar gyfer cyfweliad. 

      

 
 

GEIRDAON  

Rhowch ddau ganolwr. Gall y rhain fod yn gyfuniad o gyflogwr a ffynonellau academaidd. Rhaid rhoi’ch cyflogwr cyfredol neu 
ddiweddaraf fel un canolwr. Cewch ddefnyddio canolwyr academaidd os nad oes cyflogaeth ddiweddar wedi bod.  Dydy canolwyr 
personol ddim yn dderbyniol. 

Gallwn ofyn am eirdaon ychwanegol os byddwn yn teimlo bod angen gwneud hynny. 

Gallwn gysylltu â chanolwyr cyn y cyfweliad oni bai eich bod wedi gofyn inni beidio â gwneud.  Os na fyddwch yn rhoi’r caniatâd hwn, ar 
ôl i gynnig amodol gael ei roi y byddwn yn gofyn am y geirdaon. 

Enw       Teitl y swydd       

Cyfeiriad       

 

Sefydliad       

Rhif Ffôn       

E-bost       

Beth yw’ch perthynas waith â’r person?        

Gawn ni gysylltu â nhw cyn y cyfweliad? Cewch    Na chewch  

Enw       Teitl y swydd       

Cyfeiriad       

 

Sefydliad       

Rhif Ffôn       

E-bost       

Beth yw’ch perthynas waith â’r person?        

Gawn ni gysylltu â nhw cyn y cyfweliad? Cewch    Na chewch  

 
 

Diolch i chi am lenwi’r ffurflen. Fydd yr wybodaeth rydych chi wedi’i rhoi ddim yn cael ei datgelu i drydydd parti heb eich caniatâd. 
 
 

AR ÔL EI LLENWI, ANFONWCH Y FFURFLEN AT  

recruitment@ico.gsi.gov.uk    neu 

Human Resources Department, Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, 
Cheshire, SK9 5AF. (Marciwch eich amlen â’r geiriau ‘Preifat a Chyfrinachol’) 

Sylwch nad yw negeseuon ebost y byddwch yn eu hanfon atom, na’r rhai y gallwn ninnau eu hanfon atoch chi, 
yn ddiogel gan y gall pobl eraill ymyrryd â negeseuon ebost. Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth yn ddiogel, ond 
does dim modd gwarantu preifatrwydd gohebiaeth electronig. Oherwydd hynny, rydym yn eich cynghori i beidio 
ag ebostio gwybodaeth a fyddai’n debyg o beri trallod ichi pe bai’n cael ei datgelu i drydydd partio. Dylech 
gyflawni’ch gwiriad gwrth-feirws eich hun ar unrhyw negeseuon ebost a gewch. 

 


