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Ffurflen 
Gais
Byddwch yn rhan o deulu 
Coleg y Cymoedd
Wedi ichi gwblhau eich cais, gallwch ei anfon atom drwy e-bost at 
careers@cymoedd.ac.uk. Fel arall, gallwch bostio eich cais atom. Dylid 
dychwelyd pob cais erbyn canol dydd ar y diwrnod cau.  
 
Y cyfeiriad post yw: 
 
Pobl a Diwylliant
Coleg y Cymoedd
Campws y Rhondda
Heol Pontrhondda
Llwynypia
Tonypandy
CF40 2TQ
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Cais am swydd

Cais am swydd:

Gwybodaeth bersonol:
Cyfenw:

Cod Post:

Cyfeiriad Presennol: Rhif Ffôn Cartref: Rhif Ffôn Symudol:

Cyfeirnod Darlithydd (os yw’n briodol):

Cyfeiriad E-bost:
Os cânt eu dewis ar gyfer cyfweliad, byddwn yn cysylltu ag 
ymgeiswyr drwy e-bost oni nodir yn wahanol.

Blaenlythrennau: Rhif Yswiriant Gwladol:

Canllawiau ar gyfer ymgeiswyr:
 > Llenwch eich cais naill ai drwy deipio yn y 

ddogfen neu drwy brintio mewn inc du.

 > Os ydych chi’n gwneud cais drwy e-bost, dylech 
nodi’r swydd rydych chi’n ymgeisio amdani yn y 
blwch pwnc ac atodi’r ddogfen fel ffeil PDF.

 > Sylwch, y cyfeiriad e-bost a roddwch fydd yr un a 
ddefnyddir i gysylltu â chi.

 > Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, gallwch 
anfon eich cais atom drwy e-bost at careers@
cymoedd.ac.uk fel arall, gallwch bostio’ch cais 
atom. Dylid dychwelyd pob cais erbyn canol 
dydd ar y diwrnod cau. Y cyfeiriad post yw: 
 
Pobl a Diwylliant 
Coleg y Cymoedd 
Campws y Rhondda 
Heol Pontrhondda 
Llwynypia 
Tonypandy 
CF40 2TQ

 > Nodwch ym mha iaith yr hoffech dderbyn 
gohebiaeth gan Goleg y Cymoedd.

 > Nodwch pa iaith yr hoffech ei defnyddio yn 
y cyfweliad neu unrhyw ddull arall o asesu. 
Os dymunwch ddefnyddio’r Gymraeg yn y 
cyfweliad, bydd y cyfweliad naill ai’n cael ei 
gynnal yn Gymraeg neu bydd gwasanaeth 
cyfieithu ar y pryd yn cael ei ddarparu.

Cymraeg

Cymraeg

Saesneg

Saesneg

y ddwy iaith
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Cyflogaeth bresennol

Eich swydd:Enw a chyfeiriad eich cyflogwr:

Rhowch amlinelliad o’ch prif gyfrifoldebau yn y swydd yma:

Cyflog ar hyn o bryd:

Dyddiad dechrau: Cyfnod rhybudd sydd ei angen:

Addysg, hyfforddiant a chymwysterau:
Llenwch yr adran yma gan gynnwys unrhyw ddatblygiad proffesiynol parhaus a/neu aelodaeth o gyrff 
proffesiynol.

Ysgol Uwchradd, Coleg, Prifysgolion a 
fynychwyd

Cymwysterau a Graddau a gafwyd Blwyddyn
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Cyflogaeth flaenorol
Nodwch fanylion eich swyddi blaenorol gan ddechrau gyda’ch swydd ddiwethaf.

Eglurwch unrhyw fylchau yn eich hanes cyflogaeth:

O Tan Eich swydd Enw a chyfeiriad eich cyflogwr Rheswm dros adael
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Gwybodaeth bellach i gefnogi eich cais
Gan ystyried y fanyleb person a’r disgrifiad swydd; cefnogwch eich cais drwy esbonio pam 
rydych chi’n credu bod eich cymwysterau, eich profiad a’ch rhinweddau personol yn eich 
gwneud yn ymgeisydd addas ar gyfer y swydd yma.

Parhewch dros y ddalen
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Gwybodaeth bellach i gefnogi eich cais (parhad)
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Canolwyr
Nodwch enw, cyfeiriad a swydd dau ganolwr. Ni chaiff eich canolwyr fod yn aelodau o’ch teulu. RHAID 
mai eich cyflogwr presennol yw canolwr un, neu os ydych chi’n ddi-waith, eich cyflogwr diwethaf. 
Nodwch ei bod yn bolisi gan y Coleg i ofyn am eirdaon ar gyfer ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer cyn y 
cyfweliad. Os oes unrhyw reswm pam na ddylen ni gysylltu â’ch canolwyr, dylech nodi hynny.

Canolwr Un Canolwr Dau

Enw’r Canolwr: Enw’r Canolwr:

Swydd: Swydd:

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost:

Cewch CewchNa chewch Na chewch

A gawn ni gysylltu â Chanolwr Un? A gawn ni gysylltu â Chanolwr Dau?

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost:

Cyfeiriad: Cyfeiriad:
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Gwybodaeth atodol

Euogfarnau troseddol

Oes

Ydw

OesNac oes

Nac ydw

Nac oes

Oes gennych chi drwydded yrru lân a chyfredol?

Rhowch fanylion unrhyw euogfarnau a ‘rhwymiadau’ rhybuddion ffurfiol rydych chi wedi’u cael.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gael datgeliad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd. Bydd angen talu’r ffi o £38.00 i Goleg y Cymoedd cyn i’r Cais i’r Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd gael ei brosesu.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn cael ei wirio yn erbyn Cofrestr Rhestr 99. Dylech, felly, 
lofnodi i gadarnhau nad ydych wedi’ch cynnwys ar Restr 99, wedi’ch gwahardd rhag gweithio gyda 
phlant nac yn destun sancsiynau a osodwyd gan gorff rheoleiddio.

Nod Coleg y Cymoedd yw hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb, ac mae’n annog ceisiadau gan ystod 
amrywiol o ymgeiswyr. Dim ond lle mae’r euogfarn yn berthnasol y bydd cofnodion troseddol yn cael 
eu hystyried at ddibenion recriwtio. Fodd bynnag, nodwch fod penodiadau’r Coleg wedi’u heithrio 
o ddarpariaethau Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, sy’n golygu bod yn rhaid datgan pob collfarn, 
rhybudd a rhwymiad, gan gynnwys rhai yr ystyrir eu bod wedi darfod. Efallai y byddwch am anfon y 
wybodaeth yma ymlaen yn gyfrinachol at y tîm Pobl a Diwylliant.

Ydych chi nawr neu ydych chi wedi bod yn destun Atgyfeiriad Addasrwydd i Ymarfer gan Gyngor y 
Gweithlu Addysg?

Oes gennych chi ddefnydd o gludiant?

Os nad oes, nodwch fanylion am unrhyw ardystiad

Llofnod yr ymgeisydd: Dyddiad:

Os ydych, rhowch fanylion:

Nodwch ble y gwelsoch chi’r swydd yn cael ei 
hysbysebu:
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Perthnasau personol

Datganiad diogelu data

Datganiad

Mae Coleg y Cymoedd yn croesawu ceisiadau gan bobl a allai fod â pherthynas bersonol â rhywun 
sydd eisoes yn gweithio yma. Ond rydym yn gofyn ichi roi gwybod inni pan fydd hyn yn wir, oherwydd 
efallai y bydd yn rhaid inni edrych ar sut mae hyn yn cyd-fynd â’n Polisi Perthnasau Personol. Os ydych 
am drafod hyn cyn cyflwyno’ch cais, mae croeso ichi wneud hynny. Ystyrir bod perthnasoedd personol 
yn cynnwys:

 > Perthnasau teuluol e.e. brawd, chwaer, merch, mab, mam, tad, a bod yn perthyn drwy briodas neu 
bartneriaeth sifil e.e. brawd yng nghyfraith, chwaer yng nghyfraith, mab yng nghyfraith, merch 
yng nghyfraith, mam yng nghyfraith, tad yng nghyfraith, llysblant neu lysrieni ac ati

 > Partneriaid priod, partneriaid sy’n cyd-fyw, a phartneriaethau sifil

 > Perthynas fusnes/fasnachol/ariannol

 > Perthnasau rhamantus/mynwesol

 > Ffrind agos

Mae’r coleg yn cadw gwybodaeth am geisiadau am swyddi ar ffeil am 6 mis o ddyddiad y cyfweliad.

Rwy’n cydsynio i’r Coleg brosesu’r wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen gais yma er mwyn gweinyddu’r 
broses recriwtio yn briodol, ac os yw fy nghais yn llwyddiannus, er mwyn gweinyddu’r gydberthynas 
gyflogaeth ar yr amod y rhoddir sylw priodol i’r egwyddorion diogelu data sydd mewn grym.

Rwy’n datgan bod yr holl wybodaeth sydd yn y cais yma yn wir ac yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth.

Gallai darparu gwybodaeth ffug neu gamarweiniol arwain at dynnu cynnig cyflogaeth yn ôl, ac efallai y 
cewch eich diswyddo’n ddiannod a’ch cyfeirio at yr Heddlu o bosib mewn achos amddiffyn plant.

Llofnod yr ymgeisydd:

Llofnod yr ymgeisydd:

Dyddiad:

Dyddiad:

Nodwch fanylion unrhyw un sydd yn y coleg ar hyn o bryd y mae gennych chi berthynas bersonol â 
nhw (dylech nodi eu henw, eu rôl os ydych chi’n ei gwybod, a’ch perthynas â nhw):
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Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Mae Coleg y Cymoedd wedi ymrwymo i roi ei Bolisi Amrywiaeth a Chynhwysiant ar waith yn effeithiol. 
Mae hyn yn cynnwys peidio â gwahaniaethu o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, a chreu darlun cywir 
o gyfansoddiad y gweithlu wrth annog cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae angen eich cymorth a’ch 
cydweithrediad ar y Coleg i’n galluogi i wneud hyn, ond mae llenwi’r ffurflen yma’n wirfoddol. Bydd 
y wybodaeth a roddwch yn aros yn gyfrinachol, ac yn cael ei storio’n ddiogel ac yn gyfyngedig i rai 
aelodau o staff yn adran Pobl a Diwylliant y sefydliad yn unig.

Ticiwch y blychau priodol isod:

Y swydd yr ymgeisir amdani:

Cyfenw:

Rhagenw a ffafrir (e.e. Ms, Mx, Mr, Miss, Mrs):

Enwau cyntaf:

Dyddiad Geni:

Gwrywaidd

Ydw

Ydw

Benywaidd

Nac ydw

Nac ydw

Anneuaidd Mae’n well gen i beidio â dweud

Mae’n well gen i beidio â dweud

Mae’n well gen i beidio â dweud

Rhywedd

Anabledd

Pa un o’r canlynol yw’r disgrifiad gorau o’ch rhywedd?

Oes gennych chi anabledd? Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diffinio anabledd fel amhariad corfforol 
neu feddyliol sy’n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu unigolyn i gynnal gweithgareddau arferol 
dydd i ddydd.

Ydych chi’n arddel hunaniaeth draws? Mae traws yn derm sy’n cyfeirio at rywun y mae eu rhywedd yn 
wahanol i’r hyn a neilltuwyd iddyn nhw ar adeg eu geni.

Os ydych chi’n defnyddio term arall i ddisgrifio eich rhywedd, nodwch ef yma

Oes unrhyw fecanweithiau cymorth y mae angen eu rhoi ar waith i’ch galluogi i gyflawni gofynion 
eich swydd? (Mae’r wybodaeth yma at ddibenion monitro yn unig. Os ydych chi’n credu bod angen 
cymorth ychwanegol arnoch, yna trafodwch hyn gyda’ch rheolwr llinell).
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Priod/Partneriaeth sifil Mae’n well gen i beidio â dweud

Mae’n well gen i beidio â dweudHoyw Heterorywiol

Sengl

Deurywiol

Cristnogaeth

Gwyn a Du Caribïaidd

Indiaidd Pacistanaidd Bangladeshaidd Tsieinïaidd

Gwyn a Du Affricanaidd Gwyn ac Asiaidd

Mae’n well gen i beidio â dweud

Mae’n well gen i beidio â dweud Unrhyw gefndir Asiaidd arall

Unrhyw gefndir cymysg arall

Sikhiaeth Dim ffydd neu grefydd Mae’n well gen i beidio â dweud

Mwslimaidd Hindŵaeth Bwdhaeth Iddewiaeth

Lesbiaidd Arall (nodwch)

Statws Priodasol:

Cyfeiriadedd Rhywiol:

Ffydd, Crefydd neu Gred:

Grŵp Ethnig:

Pa un o’r canlynol yw’r disgrifiad gorau o’ch statws priodasol?

Pa un o’r canlynol yw’r disgrifiad gorau o’ch cyfeiriadedd rhywiol?

Pa un o’r canlynol yw’r disgrifiad gorau o’ch ffydd, crefydd neu gred?

Pa un o’r canlynol yw’r disgrifiad gorau o’ch cefndir ethnig?

Gwyn

Grwpiau 
cymysg/
amlethnig

Asiaidd / 
Asiaidd 
Prydeinig

Os ydych chi’n defnyddio term arall i ddisgrifio eich cyfeiriadedd rhywiol, nodwch ef yma:

Sais/
Saesnes

Prydeinig Sipsi neu Deithiwr 
Gwyddelig

Mae’n well gen i 
beidio â dweud Arall

Cymro/
Cymraes

Albanwr/
Albanes

Gwyddel/
Gwyddeles o 
Ogledd Iwerddon

Gwyddel/
Gwyddeles
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Affricanaidd

Caribïaidd

Arabaidd

Mae’n well gen i beidio â dweud

Mae’n well gen i beidio â dweud

Unrhyw gefndir arall

Unrhyw grŵp ethnig arall

Du / 
Affricanaidd / 
Caribïaidd / Du 
Prydeinig

Grŵp 
ethnig 
arall

Dim

Amser Llawn

Yn siarad Cymraeg

Rhan-amser

Ddim yn siarad Cymraeg

Mae’n well gen i beidio â dweud

Mae’n well gen i beidio â dweud

Prif ofalwr am blentyn/
plant (o dan 18 oed)

Prif ofalwr am 
oedolyn anabl

Mae’n well gen i beidio â dweud

Prif ofalwr am 
rywun hŷn

Gofalwr eilaidd (rhywun arall sy’n 
cyflawni’r brif rôl ofalu)

Prif ofalwr am blentyn/
plant anabl

Cyfrifoldebau Gofalu:

Patrwm Gweithio Presennol

Siarad Cymraeg

Dewiswch bob un sy’n berthnasol:

Byddwn yn disgrifio fy mhatrwm gweithio fel:

Byddwn yn dweud fy mod i:

Os ydych wedi nodi eich bod yn siarad Cymraeg, cadarnhewch i ba lefel?

Llofnod yr ymgeisydd: Dyddiad:
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