
Ffurflen Gais Cyflogaeth Gyfrinachol 

 

Dychwelwch y ffurflen gais wedi’i chwblhau at: 

Janet Collins 

LHP Cyfrifwyr Siartredig, 

Llys Deri, 

Parc Pensarn, 

SA31 2NF 

Neu drwy e-bost at: janet@lhp.co.uk 

 

1. Manylion y Swydd 

Y swydd rydych yn ymgeisio amdani: 

Dyddiad Cau: 

Rhif Cyfeirnod Swydd: 

Ble welsoch chi’r swydd yn cael ei hysbysebu? 

 

2. Manylion Personol 

Teitl dewisol: (e.e. Mr, Mrs, Miss, Ms, Dr, Athro.): 

Enwau Cyntaf: 

Cyfenw: 

Cyfeiriad Cartref: 

Ffôn Cartref: 

Ffôn Symudol: 

E-bost: 

A oes angen trwydded waith arnoch i weithio yn y DU?                             

Oes          Nac oes    



Os cyrhaeddwch y rhestr fer, a oes angen addasiadau rhesymol i’ch 

galluogi i ddod am gyfweliad?                                            Oes         Nac oes   

Os oes, pa addasiadau rhesymol sydd eu hangen? 

 

 

 

3. Monitro Amrywiaeth 

Mae ein cwmni yn cydnabod ac yn hyrwyddo manteision gweithlu amrywiol ac mae wedi 

ymrwymo i drin pob gweithiwr gydag urddas a pharch. Yn unol â'n polisi cyfle cyfartal, bydd 

ein cwmni yn rhoi cyfle cyfartal i bob gweithiwr ac ymgeisydd am swydd ac ni fydd yn 

gwahaniaethu naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol ar sail hil, rhyw, hunaniaeth o 

ran rhywedd, statws priodasol, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd / cred neu oedran. 

 

Nid yw'r ffurflen fonitro hon yn rhan o'ch cais ac felly fe'i gwahanir oddi wrth y cais ar ôl ei 

derbyn a’i storio ar wahân, ac ni fydd ar gael i'r panel dethol. Gallwch ei hanfon ar wahân os 

dymunwch. 

 

 

Manylion Personol: Cwblhewch bob adran 

Oedran       16-24    25-29     30-34     35-39     40-44     45-49     50-54                              

 55-59     60-64     65+    Mae’n well gennyf beidio â dweud    

 

Beth sy’n disgrifio’ch rhyw orau?    

Gwrywaidd             Benywaidd             Mae’n well gennyf beidio â dweud                    

Mae’n well gennyf hunan ddisgrifio   _______________ 

 

A yw eich hunaniaeth rhywedd yr un peth â’ch rhywedd pan gawsoch eich 

geni? 

Ydy      Nac Ydy        Mae’n well gennyf beidio â dweud   

Priod/Partneriaeth Sifil?                                                                                             

Ydw         Nac Ydw        Mae’n well gennyf beidio â dweud   



 

Cyfeiriadedd Rhywiol: Ticiwch un o’r canlynol 

 

Deurywiol     Dyn Hoyw                                                       

Merch Hoyw/Lesbiaidd      Heterorywiol/Syth                                        

Arall              Mae’n well gennyf beidio â dweud          
  

 

Crefydd neu Gred: Ticiwch un o’r canlynol 

 

Dim Crefydd    Bwdhaidd                   Christion    

Hindŵaidd       Iddewig                    Mwslim       

Sikh  Mae’n well gennyf beidio â dweud     

Arall  Nodwch os gwelwch yn dda ____________________ 

 

Tarddiad Ethnig: Ticiwch un o’r canlynol 

 

Asiaidd/    Bangladeshaidd                                   

Asiaidd Prydeinig; Tsieineaidd                                   

 Indiaidd                                   

 Pacistanaidd                                   

 Asiaidd Arall                                   

Du/Affricanaidd/Caribïaidd/ Affricanaidd                                   

Du Prydeinig; Caribïaidd                                   

 Du Arall                                   

Grwpiau Ethnic Cymysg/Lluosog  Gwyn ac Asiaidd                                      



                    Gwyn ac Affricanaidd Du                                   

         Gwyn a Du Caribïaidd                                         

                    Cymysg Arall                               

Grŵpiau ethnig arall;                        Arabaidd                               

                                                             Unrhyw Grŵp ethnig arall                               

Gwyn;                  Prydeining/Cymreig/Seisnig/Gwyddelig 

(Gogledd Iwerddon)/Albanaidd     

                                                             Sipsiwn neu Deithiwr Gwyddelig                      

                                                        Gwyn arall                                                        

 

Mae’n well gennyf beidio â dweud                                                                             

 

Anabledd: Ticiwch un o’r canlynol 

 

A ydych chi’n ystyried bod gennych anabledd? 

Rydych chi'n anabl o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 os oes gennych nam corfforol neu 

feddyliol sydd ag effaith negyddol 'sylweddol' a 'hirdymor' ar eich gallu i wneud 

gweithgareddau dyddiol arferol. Gall y cyflyrrau perthnasol gynnwys, er enghraifft, iselder 

difrifol, dyslecsia, diabetes, epilepsi ac arthritis.) 

Ydw          Nac Ydw                              Mae’n well gennyf beidio â dweud            

SYLWCH: Mae’r wybodaeth hon yn cael ei darparu at ddibenion monitro yn unig – os oes 

angen addasiadau rhesymol arnoch, dylech drefnu’r rhain ar wahân. 

 

4. Cymwysterau, Hyfforddiant a Datblygiad 

Rhestrwch enwau’r cyrsiau cymhwyso, hyfforddi a datblygu yr ydych wedi’u mynychu sy’n 

berthnasol i’ch cais. 

 

Teitl y cymhwyster neu’r 
cwrs, gan gynnwys graddau 
os yn berthnasol 

Enw’r Sefydliad / Darparwr 
Hyfforddiant 

Dyddiad Dyfarnu / 
Cwblhau 



   

 

5. Aelodaeth o Gyrff Proffesiynol 

Rhowch Fanylion: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sgiliau Iaith 

Yr wyf yn gallu: Deall Siarad Darllen Ysgrifennu 
Cymraeg     



Saesneg     

Arall (nodwch os 
gwelwch yn dda) 

    

 

7. Cyffredinol 

Trwydded yrru ddilys                                   Defnydd o gar    

 

8. Cyflogaeth gyfredol neu fwyaf diweddar: 

Enw’r cyflogwr: 

Cyfeiriad y cyflogwr: 

Teitl eich swydd: 

Dyddiad dechrau’r swydd: 

Disgrifiad byr o ddyletswyddau: 

 

 

Rheswm dros adael: 

Cyfnod rhybudd ymadael sy’n ofynnol: 

 

9. Hanes Cyflogaeth 

Rhowch grynodeb o bob cyflogaeth arall (gan gynnwys swyddi blaenorol 

gyda’ch cyflogwr cyfredol neu fwyaf diweddar) gan ddechrau gyda’r 

diweddaraf yn gyntaf. Parhewch ar dudalen(nau) ar wahân os oes angen. 

Dyddiadau o - i Enw a Lleoliad y Cyflogwr a) Teitl Swydd 
b) Disgrifiad byr o 

ddyletswyddau 
c) Rheswm dros adael 



   

10. Geirdaon Cyflogaeth 

Rhowch fanylion dau ganolwr sy'n gysylltiedig â gwaith a fydd yn gallu disgrifio'ch 

addasrwydd ar gyfer y swydd hon. Dylai'r cyntaf o'r rhain fod eich cyflogwr presennol neu 



fwyaf diweddar. Mae pob cynnig swydd yn ddibynnol ar fodlonrwydd y cwmni hwn â’r 

geirdaon cyflogaeth a dderbynnir. *Gweler adran 11 os nad ydych yn gallu cwblhau’r adran 

oherwydd nad oes gennych brofiad gwaith.  

 

Canolwr Cyntaf   

Enw: 

Cyfeiriad: 

Rhif Ffôn: 

E-bost: 

 

Swydd a ddelir gan y canolwr: 

Perthynas weithio: 

Ail Ganolwr   

Enw: 

Cyfeiriad: 

Rhif Ffôn: 

E-bost: 

Swydd a ddelir gan y canolwr: 

Perthynas weithio: 

 

11. Geirda Cymeriad 

Os nad ydych wedi gweithio o’r blaen, neu os ydych chi wedi gadael addysg 

amser llawn yn ddiweddar, rhowch fanylion rhywun all roi geirda cymeriad ar 

eich cyfer. 

 

 

Canolwr  

Enw: 



Cyfeiriad: 

Rhif Ffôn: 

E-bost: 

Perthynas â’r Ymgeisydd: 

 

12. Llythyr Ymgeisio 

Darllenwch y swydd ddisgrifiad a’r manyleb person ar gyfer y swydd. Gan 

ddefnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd, cwblhewch yr adran hon i roi gwybod i 

ni pa sgiliau, doniau a galluoedd y credwch y gallwch eu cynnig i’r cwmni a pha 

rinweddau sydd gennych ar gyfer cyflawni’r swydd (NODWCH: ni dderbynnir 
CV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardystiaf drwy hyn fod y wybodaeth a roddir yn y cais hwn yn wir ac yn gywir, 

hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred.  

Llofnod       Dyddiad 


