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FFURFLEN GAIS AM SWYDD GYDA CHYNGOR GWASANAETHAU 
GWIRFODDOL SIR DDINBYCH – PREIFAT A CHYFRINACHOL  

 

Cyfeirnod y cais (at ddefnydd y swyddfa yn unig): 

 

Ffurflen gais am gyflogaeth – cyfrinachol  

 
Anfonwch y ffurflen gais wedi’i lenwi at:   
 
Elin Johnson 
Cydlynydd Cymorth Busnes 
Canolfan Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon,   
Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1AF 
 
neu trwy gyfrwng e-bost i: office@dvsc.co.uk 
 

 
 

1. Manylion y swydd 

Y swydd rydych chi’n ymgeisio 
amdani  

 

Dyddiad cau   

Cyfeirnod y swydd  
(os yw’n berthnasol)  

 

Lle wnaethoch chi weld y swydd 
hon yn cael ei hysbysebu?   

 

 

2. Manylion personol  

Dewis deitl (e.e. Mr, Mrs, Miss, Dr, 
Athro) 

 

Enw(au) cyntaf  Cyfenw  

Cyfeiriad cartref  

Rhif ffôn cartref  
Rhif ffôn 
symudol  

 

Cyfeiriad e-bost   

 

A oes arnoch chi angen trwydded waith i weithio yn y 
Deyrnas Unedig?    

Oes ☐        

Nac oes ☐ 
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A yw’n ofynnol gwneud addasiadau rhesymol i’ch 
galluogi chi i ddod i gyfweliad, petaech chi’n cael eich 
dewis ar y rhestr fer?   

Ydy ☐        

Nac ydy ☐       

Os ‘Ydy’, pa addasiadau rhesymol sy’n ofynnol?   

 

Cyfeirnod y cais (at ddefnydd y swyddfa yn unig): 

 

3. Monitro amrywiaeth 

Mae ein cwmni ni yn cydnabod ac yn hyrwyddo manteision gweithlu amrywiol 
ac mae wedi ymrwymo i drin yr holl gyflogeion gydag urddas a pharch.   
 
Yn unol â’n polisi cyfle cyfartal bydd ein cwmni yn darparu cyfle cyfartal i’r holl 
gyflogeion ac ymgeiswyr am swydd, ac ni fydd yn gwahaniaethu, yn 
uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, ar sail hil, rhyw, hunaniaeth rhyw, statws 
priodasol, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd/credo neu oedran.   
 
Rydym ni wedi gofyn am eich enw fel y medrwn fonitro ar y camau llunio 
rhestr fer a phenodi. Nid yw’r ffurflen fonitro yn ffurfio rhan o’ch cais ac felly 
bydd yn cael ei gwahanu oddi wrth y ffurflen gwaith ar adeg ei derbyn, ei 
storio ar wahân ac ni fydd ar gael i’r panel dethol. Cewch anfon y ffurflen ar 
wahân os dymunwch.   
 
Polisi Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yw hyrwyddo ac 
integreiddio cyfle cyfartal i bob agwedd o’i fusnes, yn cynnwys 
penodiadau. Rydym ni’n croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau 
wedi’u tangynrychioli ar hyn o bryd, yn cynnwys merched, grwpiau pobl 
dduon a lleiafrif ethnig, pobl ag anabledd a siaradwyr Cymraeg. Bydd 
egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a gwneir 
penodiadau ar sail teilyngdod.   

 
 

Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 2018 
Byddwn yn storio’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi ar y ffurflen hon mewn ffeil 
ddiogel. Ni fyddwn yn ei defnyddio at unrhyw ddiben arall nac yn ei datgelu i 
unrhyw sefydliadau eraill, ac eithrio dan ein hymrwymiadau statudol. Trwy 
lofnodi’r ddogfen hon rydych chi’n cytuno i ni gadw eich gwybodaeth am y 
rhesymau a restrir uchod ac yn ymwybodol, petaech chi’n dymuno i ni waredu 
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eich manylion o’n cofnodion, y cewch wneud cais i’r perwyl hynny trwy 
gysylltu gyda office@dvsc.co.uk 
 

Enw:  
 

Teitl y 
swydd: 

 
 

 

Dyddiad geni:  Benyw  Gwryw   

Sut wnaethoch chi glywed am y swydd? 

Hysbyseb:   Nodwch yn lle:   
 

 
Arall: (nodwch os 
gwelwch yn dda) 

 

 
 
Sut fyddech chi’n 
disgrifio eich 
tarddiad ethnig? 
(ticiwch y blwch 
priodol, os 
gwelwch yn dda) 

Gwyn  Cymysg  

Prydeiniwr  Gwyn a Du Caribîaidd   

Sais / Saesneg    

Albanwr / Albanes  Gwyn a Du Affricanaidd   

Cymro / Cymraes    

Gwyddel / Gwyddeles  Gwyn ac Asiaidd   

Unrhyw gefndir gwyn arall   Unrhyw gefndir cymysg 
arall  

 

Rhowch fanylion     

………………………………… 

………………………………… 

Rhowch fanylion     

………………………………… 

………………………………… 

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

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

Tsieniaidd, Tsieniaidd 
Prydeinig, Tsieiniaidd 
Seisnig, Tsieniaidd 
Albanaidd, Tsieniaidd 
Cymreig neu grŵp ethnig 
arall  

      
Indiad  Caribîaidd  Tsieiniaidd  

Pakistani  Affricanwr  Unrhyw grŵp ethnig arall   

Bangladeshi  Unrhyw gefndir du arall    Rhowch fanylion   
……………………………. 

mailto:office@dvsc.co.uk
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Unrhyw gefndir 
Asiaidd arall 

 Rhowch fanylion 
………………………… 

        

Rhowch fanylion 
………………… 

  

 
 

 
A ydych chi’n ystyried eich hun yn unigolyn ag 
anabledd/anableddau?  

 
Ydw 

  
    Nac ydw 

  

 
Os felly, a oes gennych chi unrhyw ofynion arbennig a fyddai’n eich galluogi chi i 
gymryd rhan yn y broses recriwtio hon?   

Oes                         Nac oes   

 
Nodwch y gofynion arbennig i’ch cynorthwyo chi, os gwelwch yn dda  
 
…………………………………........................................................................................ 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
A ydych chi’n siaradwr Cymraeg?             Ydw                      

      
 Nac ydw  

  

 
Os ‘Ydw’, nodwch eich lefel gallu os gwelwch yn dda:  
 

 
Llafar                 Dysgwr 

 

     Eithaf rhugl 

 

     Rhugl 

  

 

 
Ysgrifenedig              Dysgwr 

 

     Eithaf rhugl 

 

     Rhugl 

  

 

 
Deddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974 
 
A ydych chi wedi cael euogfarn am unrhyw drosedd? (yn cynnwys troseddau 
gyrru)   
                                                                  Do             Naddo 
Os ‘Do’, rhowch fanylion os gwelwch yn dda:  
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Yn arferol, dan ddarpariaethau’r ddeddf a’r rheoliadau hyn, nid oes angen i chi 
ddatgelu manylion am unrhyw euogfarnau wedi ‘darfod’.   
 
Noder bod ein busnes ni wedi’i eithrio o Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr 
oherwydd natur ein gwaith ac rydym ni’n cadw’r hawl i ofyn i ymgeiswyr 
ddatgelu manylion am unrhyw euogfarnau wedi darfod.   
 
Os yw’r swydd rydych chi’n ymgeisio amdani yn cynnwys gweithio ag unigolyn 
neu unigolion o’r grwpiau isod:    
a)  Plant dan 18 oed  
b)  Oedolion dros 65 oed 
c)  Unigolion sy’n dioddef o salwch difrifol neu anhwylder iechyd meddwl  
d)  Unigolion sy’n dioddef o fod yn gaeth i alcohol a/neu gyffuriau  
e)  Unigolion sy’n ddall, mud neu’n fyddar  
f)  Unigolion ag anabledd corfforol a/neu anabledd dysgu   
MAE’N RHAID I CHI ddatgelu POB euogfarn   
 

 
 
Diolch yn fawr iawn i chi am roi o’ch amser i gwblhau’r wybodaeth y 
gofynnwyd amdani ar y ffurflen hon, gan ein galluogi i fonitro 
effeithiolrwydd ein polisi cyfle cyfartal a’n cynllun gweithredu 
amrywiaeth.    
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TUDALEN WAG AT DDIBEN GWAHANU’R WYBODAETH UCHOD ODDI 
WRTH YR WYBODAETH ISOD YN GYSYLLTIEDIG Â’R CAIS AM SWYDD 
WRTH DDERBYN Y CEISIADAU ER MWYN LLUNIO RHESTR FER   
 
EWCH I LAWR I LENWI GWEDDILL Y FFURFLEN GAIS, OS GWELWCH 
YN DDA  
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Cyfeirnod y cais (at ddefnydd y swyddfa yn unig): 

 

1. Cymwysterau  

 
Rhowch fanylion eich cymwysterau (academaidd, proffesiynol a 
galwedigaethol) sy’n berthnasol i’ch cais, os gwelwch yn dda.    
 

Cymhwyster/cymwysterau (yn cynnwys 
y graddau, os yw’n berthnasol)  

Enw’r Sefydliad 
/ Canolfan 
Hyfforddiant  

Dyddiad 
dyfarnu’r 
cymhwyster  
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2. Aelodaeth Cyrff Proffesiynol  

 
Rhowch fanylion, os gwelwch yn dda: 

 

3. Hyfforddiant a Datblygiad  

 
Rhestrwch enwau’r cyrsiau hyfforddiant a datblygiad rydych chi wedi eu 
mynychu, sy’n berthnasol i’ch cais.   
 

Disgrifiad cryno y Cwrs 
Hyfforddiant/Datblygiad  

Darparydd 
Hyfforddiant  

Dyddiad  
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4. Sgiliau Ieithyddol 

Rydw i’n 
medru: 

Deall Siarad Darllen Ysgrifennu 

Cymraeg ☐ ☐ ☐ ☐ 

Saesneg  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Iaith arall:  
(nodwch) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

5. Cyffredinol 

 

Trwydded Yrru lawn ddilys ☐                                    Car at eich defnydd ☐ 

 

 
 

6. Cyflogaeth gyfredol neu fwyaf diweddar  

Enw’r cyflogwr   

Cyfeiriad y 
cyflogwr  

 

Teitl y swydd  
Dyddiad eich 
penodi i’r swydd  

 

Disgrifiad 
cryno’r 
dyletswyddau  

 

Rheswm am 
adael  

 
Cyfnod rhybudd 
sy’n ofynnol  
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7. Hanes Cyflogaeth  

 
Rhowch grynodeb o’ch holl swyddi eraill (yn cynnwys swyddi blaenorol gyda’r 
cyflogwr cyfredol neu fwyaf diweddar), gan ddechrau gyda’r mwyaf diweddar 
yn gyntaf. Cewch barhau ar ddalen(nau) ar wahân os oes angen.   
 

Dyddiadau 
O – tan  

Enw a lleoliad y 
cyflogwr   

a) Teitl y swydd  
b) Disgrifiad cryno’r 

dyletswyddau  
c)  Rheswm am adael  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

8. Canolwr yn gysylltiedig â chyflogaeth  

Rhowch fanylion dau ganolwr sy’n gysylltiedig â’ch gwaith a fydd yn medru 
disgrifio eich addasrwydd ar gyfer y swydd hon. Dylech nodi eich cyflogwr 
cyfredol neu fwyaf diweddar fel eich canolwr cyntaf. Mae pob cynnig 
cyflogaeth yn ddarostyngedig bod y cwmni’n fodlon â’r geirdaon gwaith a 
ddarperir.    
*Ewch i adran 7 os ydych chi’n methu llenwi’r adran hon oherwydd profiad 
gwaith cyfyngedig.   

 

 
 

Canolwr cyntaf  

Enw  

Cyfeiriad  

Rhif ffôn  E-bost  

Swydd y canolwr   
Perthynas 
cyflogaeth  

 

Rwy’n rhoi caniatâd i chi gysylltu â’r canolwr hwn cyn y 
cyfweliad.    

Ydw ☐        

Nac ydw ☐ 
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Ail ganolwr  

Enw  

Cyfeiriad  

Rhif ffôn  E-bost  

Swydd y canolwr   
Perthynas 
cyflogaeth  

 

Rwy’n rhoi caniatâd i chi gysylltu â’r canolwr hwn cyn y 
cyfweliad.    

Ydw ☐        

Nac ydw ☐ 

 

9. Geirda cymeriad 

Os nad ydych chi wedi gweithio’n flaenorol, neu os ydych chi wedi gadael 
addysg amser llawn yn ddiweddar, rhowch fanylion rhywun a all dystio am 
eich cymeriad, os gwelwch yn dda.   

 

 
 

Canolwr 

Enw  

Cyfeiriad  

Rhif ffôn  E-bost 

Perthynas gyda’r 
ymgeisydd  

 

Rwy’n rhoi caniatâd i chi gysylltu â’r canolwr hwn cyn y 
cyfweliad.    

Ydw ☐        

Nac ydw ☐ 
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10. Llythyr cais  

 
Darllenwch y disgrifiad swydd a manyleb yr unigolyn ar gyfer y swydd, os 
gwelwch yn dda. Gan ddefnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd, llenwch yr adran 
hon gyda’ch datganiad yn ein hysbysu, mewn dim mwy na 1,000 o eiriau, pa 
sgiliau, doniau a galluoedd y medrwch eu cynnig i’r cwmni a’r rhinweddau 
rydych chi’n meddu arnynt i gyflawni’r swydd, yn eich barn chi.      
 
Nodwch, os gwelwch yn dda: Ni dderbynnir CV.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
CYNGOR GWASANAETHAU GWIRFODDOL SIR DDINBYCH  

 

 

https://dvsc.sharepoint.com/Management/RECRUITMENT/W DVSC Application form.doc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Rwy’n tystio trwy hyn fod yr wybodaeth a nodir ar y ffurflen hon yn wir a 
chywir, hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred.   

Llofnod                                                                                    Dyddiad  

 


