
 

 

Adran A 
Darllenwch y canllawiau amgaeëdig cyn cwblhau’r ffurflen gais hon os gwelwch yn dda. 

Cais am swydd: 

Ni fydd y dudalen hon yn cael ei defnyddio at ddibenion llunio’r rhestr fer a bydd yn cael ei 
gwahanu oddi wrth Adran B pan fyddwn yn ei derbyn.  

Manylion personol

Enw(au): 

Cyfenw:  

Cyfeiriad: 

Cod post: 

E-bost:                                                                                                           

Ffôn (cartref):   

Ffôn (gwaith):                         

Ffôn symudol: 

Cais am gyflogaeth (Cyfrinachol)

Defnydd mewnol yn unig 

Cyf:



Canolwyr: 
Rhowch enw, cyfeiriad a statws dau ganolwr sy’n fodlon ac yn gallu darparu geirda ar eich 
cyfer. Eich cyflogwr mwyaf diweddar ddylai un o’r rhain fod (oni bai eich bod heb weithio o’r 
blaen) a dylech ddarparu un arall sy’n gallu disgrifio eich addasrwydd ar gyfer y swydd hon.   

Gofynnir am eirdaon fel arfer pan wahoddir yr ymgeisydd i ddod am gyfweliad. Os nad ydych 
yn dymuno i ni gysylltu â chanolwyr cyn y cyfweliad yna ticiwch y blychau priodol.   

Cyflogwr cyfredol/mwyaf diweddar  

Enw a chyfeiriad  

Ffôn: 
 
E-bost: 

Ym mha rinwedd ydych yn ei (h)adnabod?  

Cysylltu cyn y cyfweliad?  

Ie                                     Na                                  

Cyflogwr Rhif 2  

Enw a chyfeiriad  

Ffôn: 
 
E-bost: 

Ym mha rinwedd ydych yn ei (h)adnabod?  

Cysylltu cyn y cyfweliad?  

Ie                                     Na                                  

Gwybodaeth ychwanegol: 

Ble glywsoch chi am y swydd wag yma? 

Yn unol â’r diffiniad o euogfarnau troseddol heb ddarfod yn Neddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, 
rhowch fanylion unrhyw euogfarnau am dramgwyddau troseddol: 

DS. Nid oes angen datgelu troseddau a fyddai’n cael eu hystyried yn rhai wedi darfod dan 
Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974.



A ydych yn rhydd rhag rheolaeth fewnfudo ac yn gallu aros a gweithio yn y DU am gyfnod 
amhenodol?   

Ydw                           Nac ydw  

                                                                                                                   

A oes gennych drwydded yrru lawn gyfredol?    Oes                     Nac oes 

Faint o rybudd y mae’n rhaid i chi ei roi yn eich swydd bresennol? 

Arall  
A ydych, hyd y gwyddoch, yn perthyn i unrhyw aelod o staff neu fwrdd cyfarwyddwyr BAVO?  

Ydw                             Nac ydw 

Os YDYCH, rhowch fanylion: 

Enw: 

Ym mha rinwedd yr ydych yn ei (h)adnabod: 

Deddf Diogelu Data 1998  

Gall y cyfan neu rannau o’r wybodaeth ar y ffurflen hon gael ei/eu storio ar ffeiliau cyfrifiadurol 
a’i ddefnyddio/a’u defnyddio at ddibenion gweinyddu personél. Bydd defnydd o’r fath yn amodol 
ar ddarpariaethau Deddf Diogelu Data 1998. 

Datganiad: 
Yr wyf yn datgan bod yr wybodaeth a roddwyd yn y cais yma’n gywir ac yn wir. Yr wyf yn deall 
bod darparu gwybodaeth gamarweiniol neu anwir yn gallu arwain at ddiarddel ymgeisydd rhag 
cael ei b/phenodi neu at ei d(d)iswyddo. 

Llofnod:                                                                          Dyddiad:   



Adran B                                                

Addysg a hyfforddiant 

Enw’r ysgol/coleg: Cymhwyster a gradd  Dyddiadau  



Hanes cyflogaeth 

Cyflogaeth bresennol neu fwyaf diweddar: 

Enw a chyfeiriad y cyflogwr: 

Swydd a ddaliwyd: 

Disgrifiad byr o’r dyletswyddau: 

Dyddiad cychwyn: 

Faint o rybudd sy’n ofynnol:  

NEU y dyddiad gadael: 

Cyflog: 

Rheswm dros adael, neu dros ddymuno gadael: 



Cyflogaeth flaenorol (gan ddechrau â’r mwyaf diweddar):

Dyddiad o ac i: Cyflogwr: Teitl y Swydd 
a disgrifiad byr o’r 

dyletswyddau:

Cyflog Rhesymau 
dros adael

O: I: 



Sgiliau/gwybodaeth/profiad 
Defnyddiwch yr adran hon i ddangos sut y mae’r profiad, sgiliau a hyfforddiant a gawsoch mewn 
cyflogaeth â thâl ac mewn gwaith gwirfoddol, neu drwy astudio, yn eich gwneud yn addas ar 
gyfer y swydd hon. Sicrhewch eich bod wedi darllen y swydd-ddisgrifiad a manyleb y person ar 
gyfer y swydd ac wedi rhoi digon o wybodaeth i ddisgrifio sut yr ydych yn ateb y gofynion a 
nodir ym manyleb y person.  Bydd yr wybodaeth y byddwch yn ei rhoi yma’n chwarae rhan 
hollbwysig wrth benderfynu a fyddwch yn cael cyfweliad ai peidio.  
  

Sgiliau/gwybodaeth/profiad 



Sgiliau/gwybodaeth/profiad 

Ni dderbynnir CVs ar gyfer rolau cyflogedig.

Diolch am gwblhau’r ffurflen hon. Dychwelwch hi (ynghyd â’r ffurflen monitro cydraddoldeb) i: 

BAVO 
112-113 Heol y Fasnach, Maesteg, CF34 9DL  

Ff: 01656 810400 
E: bavo@bavo.org.uk 

Rhif y cwmni: 07691764  Rhif Cofrestru’r Elusen: 1146543



 

Ffurflen monitro cyfle cyfartal 
Mae BAVO yn ymrwymedig i Gyfle Cyfartal ac mae’n ymwybodol o’r ddeddfwriaeth yn y maes.  
Dymuna BAVO sicrhau ymgeiswyr na fydd y ffurflen hon yn cael ei defnyddio ar unrhyw gam yn y 
broses recriwtio ac y bydd yn cael ei gwahanu oddi wrth y ffurflen gais ar unwaith ar ôl ei derbyn. 
Bydd unrhyw wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw’n gyfrinachol ac ni fydd ond 
yn cael ei defnyddio at ddibenion monitro er mwyn asesu effeithiolrwydd ein polisi cyfle cyfartal.  

Swydd yr Ymgeisir Amdani:  ___________________________ 

Rhywedd 
Sut fyddech chi’n diffinio eich rhywedd? Ticiwch fel y bo'n briodo: 

Oedran 
Sut fyddech chi’n diffinio eich oedran? Ticiwch fel y bo'n briodo: 

Gwryw

Benyw

Arall (nodwch):

Byddai’n well gennyf beidio â dweud

Rhwng 16 – 18

Rhwng 19 – 25

Rhwng 26 – 40 

Rhwng 41 - 49

Rhwng 50 - 65

Dros 66 +

Byddai’n well gennyf beidio â dweud



Anabledd 
Ydych chi’n ystyried eich bod yn anabl? Ticiwch fel y bo'n briodo: 

Cyfeiriadedd Rhywiol 
Sut fyddech chi’n diffinio eich cyfeiriadedd rhywiol? Ticiwch fel y bo'n briodo: 

Grŵp Ethnig 
I ba grŵp ethnig ydych chi’n ystyried eich bod yn perthyn? Ticiwch fel y bo'n briodo: 

Ydw Nac ydw Byddai’n well gennyf beidio â dweud

Os ydych, rhowch y manylion yma: 

Hoyw

Lesbiaidd

Gwahanrywiol

Deurywiol

Byddai’n well gennyf beidio â dweud

Gwyn

Prydeinig

Seisnig

Gwyddelig

Albanaidd

Cymreig

Cymuned Sipsiwn/Roma/Teithwyr

Unrhyw gefndir Gwyn arall  
(rhowch fanylion os gwelwch yn dda):

Cefndir cymysg

Gwyn a Du Caribïaidd

Gwyn a Du Affricanaidd

Gwyn ac Asiaidd

Cefndir cymysg arall  
(rhowch fanylion os gwelwch yn dda):



Crefydd neu gred 
A oes gennych grefydd neu gred? 
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Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig

Indiaidd

Pacistanaidd

Bangladeshi

Unrhyw gefndir Asiaidd arall  
(rhowch fanylion os gwelwch yn dda)

Du neu Ddu Prydeinig

Caribïaidd

Affricanaidd

Unrhyw gefndir Du arall  
(rhowch fanylion os gwelwch yn dda):

Tsieineaidd neu grŵp ethnig arall

Tsieineaidd

Unrhyw gefndir ethnig arall  
(rhowch fanylion os gwelwch yn dda):

Byddai’n well gennyf beidio â dweud

Oes Nac oes Byddai’n well gennyf beidio â dweud

Os oes, rhowch y manylion yma: 
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