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Canllawiau ar gyfer llenwi'r ffurflen gais  
 
Pwyntiau Cyffredinol  
Diolch am eich diddordeb yn Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru. Bwriad 
y nodiadau hyn yw eich helpu i lenwi'r ffurflen 
gais.  
 
Llenwch y ffurflen gais mewn inc du neu 
gallwch ei theipio. Rydym yn defnyddio'r 
ffurflen gais hon i benderfynu a fyddwch yn 
cael cyfweliad felly llenwch hi'n ofalus iawn.  
 
Llenwch bob adran o'r ffurflen gais. Dim ond 
ceisiadau a wneir ar y ffurflen sy'n cael eu 
derbyn, nid ydym yn derbyn CVs. Os oes angen 
mwy o le arnoch ar gyfer rhan benodol, yna 
parhewch ar ddalen ar wahân o bapur. 
Peidiwch â rhoi eich enw ar unrhyw ddalen 
ychwanegol.  
 
 
Manylion personol – Rhan A  
Caiff y rhan hon o'r ffurflen ei thynnu cyn 
llunio rhestr fer er mwyn sicrhau nad amharir 
ar benderfyniadau gan wahaniaethu annheg 
neu anghyfreithlon.   
 
 
Canolwyr  
Rhaid i chi roi eich dau gyflogwr olaf fel 
canolwyr. Os mai dim ond un cyflogwr 
blaenorol sydd gennych, gallwch roi enw 
person arall a fyddai’n gallu rhoi geirda i chi, 
ond ni ddylai fod yn bartner nac yn aelod o'ch 
teulu. Os ydych yn hunangyflogedig ar hyn o 
bryd gallwch ddefnyddio cleient fel canolwr. Os 
ydych chi’n dal i fod mewn addysg amser llawn 
ac yn gwneud cais am eich swydd gyntaf, 
rhowch fanylion rhywun sydd mewn awdurdod 
o sefydliad addysgol.  
  
 
 
 

 

Euogfarnau troseddol 
Mae'r penodiad hwn yn destun datgeliad 
manylach boddhaol gan y Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd (DBS). Lle bo'n 
briodol, bydd y gwiriad hwn hefyd yn 
dangos a yw person wedi'i wahardd 
rhag gweithio gydag oedolion a / neu 
blant sy'n agored i niwed. Oherwydd 
natur y gwaith hwn mae angen i chi 
ddarparu gwybodaeth am unrhyw 
gofnod troseddol sydd gennych, sydd 
wedi'i ddisbyddu neu heb ei ddisbyddu. 
Mae hyn yn cynnwys rhybuddion a 
cheryddon. Mae diwygiadau i Orchymyn 
Eithriadau 1975 (2013) yn caniatáu 
‘diogelu’ rhai euogfarnau a rhybuddion a 
ddisbyddwyd ac nid ydynt yn amodol i 
ddatgeliad i gyflogwyr ac ni ellir eu 
hystyried. Gellir dod o hyd i ganllaw a 
meini prawf ar hidlo’r rhybuddion ac 
euogfarnau hyn ar wefan y Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd. Os oes gennych 
unrhyw euogfarnau, rhybuddion neu 
geryddon blaenorol neu rai heb eu 
disbyddu nad ydynt wedi'u "diogelu", 
dim ond os cewch eich gwahodd i 
gyfweliad y gofynnir i chi ddarparu 
manylion. Bydd angen i chi roi manylion 
ysgrifenedig am y drosedd, y gosb a'r 
dyddiadau. Dylid rhoi’r manylion mewn 
amlen wedi'i selio a'i hanfon cyn y 
cyfweliad at Reolwr y Cynllun / Prif 
Weithredwr / person dynodedig. Yn y 
cyfweliad neu, mewn trafodaeth ar 
wahân, bydd trafodaeth agored a 
phwyllog am unrhyw droseddau neu 
faterion eraill a allai fod yn berthnasol i'r 
swydd. Ni fydd cael cofnod troseddol o 
reidrwydd yn eich gwahardd rhag 
gweithio yn Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Croesffyrdd Gorllewin Cymru.  
Bydd hyn yn dibynnu ar natur y swydd 
ac amgylchiadau a chefndir eich 
troseddau.  
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Addysg, cymwysterau a 
gwybodaeth i gefnogi'ch  
cais - Rhan B 
 
Hanes cyflogaeth 
Rhowch fanylion eich swydd bresennol ynghyd 
ag enw a chyfeiriad llawn eich cyflogwr.  Mae'n 
hanfodol eich bod yn rhoi gwybodaeth lawn 
am swyddi yr ydych wedi’u gwneud ac yn 
egluro unrhyw fylchau.    
 
Gwybodaeth i gefnogi'ch cais 
Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cyfweliad ar sail 
pa mor dda rydych chi'n dangos eich bod chi'n 
bodloni’r meini prawf ym manyleb y person. 
Darllenwch y disgrifiad swydd a manyleb y 
person a meddyliwch am enghraifft o'ch 
swydd bresennol neu ddiweddaraf sy'n dangos 
bod gennych y sgil neu'r profiad gofynnol.  Os 
ydych chi'n ddi-waith neu wedi bod allan o 
waith cyflogedig ers cryn amser, neu newydd 
adael yr ysgol/coleg/prifysgol, efallai yr 
hoffech gynnwys profiad perthnasol o waith 
gwirfoddol neu addysg. Gallwch barhau ar 
daflen ychwanegol os oes angen.   
 
Diogelu data 
Dim ond at ddibenion dethol a chyfweld y bydd 
y manylion personol ar y ffurflen gais hon yn 
cael eu defnyddio ac ar gyfer cofnodion 
cyflogaeth os yw'r cais yn llwyddiannus. Os 
bydd y cais yn aflwyddiannus, bydd y 
wybodaeth ar y ffurflen gais yn cael ei chadw 
am chwe mis ac yna'n cael ei dinistrio.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Y Ddeddf Cydraddoldeb  
Rydym yn derbyn ceisiadau mewn nifer 
o fformatau gan gynnwys sain a phrint 
bras.   
 
Diffinnir anabledd o dan y Ddeddf fel 
nam corfforol neu feddyliol sy'n cael 
effaith sylweddol a hirdymor ar allu 
unigolyn i gyflawni gweithgareddau 
arferol. Os dywedwch wrthym fod 
gennych anabledd, byddwn yn gwneud 
addasiadau rhesymol wrth recriwtio.  Os 
cewch eich penodi i'r swydd, byddwn yn 
gwneud addasiadau rhesymol i ble 
rydych chi'n gweithio ac i'ch trefniadau 
gweithio.   
 
Ffurflen cyfle cyfartal 
Llenwch y ffurflen cyfle cyfartal i'n helpu i 
fonitro ein proses recriwtio.  Bydd y 
ffurflen cyfle cyfartal yn cael ei gwahanu 
oddi wrth y cais a bydd y wybodaeth a 
roddir yn cael ei defnyddio at ddibenion 
ystadegol yn unig. 
 
 
Cydnabod 
ceisiadau 
Yn anffodus, ni allwn ymateb i bawb sy'n 
ymgeisio am swydd. Rydym yn 
gwerthfawrogi'r amser rydych wedi'i 
gymryd gyda'ch cais, ac yn diolch am eich 
diddordeb yng Ngofal Croesffyrdd 
Gorllewin Cymru.   
 

 


