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At ddefnydd swyddogol yn unig
Cyfeirnod:
Dyddiad y derbyniwyd:
Cydnabuwyd:

Cais am Swydd

Cymhwyster:
Anabledd:

Nodwch fanylion
y swydd rydych
yn gwneud cais
amdani

Swydd y gwneir cais amdani:

Cyfeirnod:

Lleoliad y swydd:
PWYSIG

Cyn llenwi’r ffurflen hon, darllenwch y disgrifiad swydd yn ofalus a’r
ddalen â’r enw “Gwybodaeth Gyffredinol i Ymgeiswyr Swyddi”.

Manylion personol
1.

Enw

(Mewn
PRIFLYTHRENNAU)

Teitl

Mr

Mrs

Miss

Ms

Dr.

Arall

(ticiwch y blwch priodol)

Enwau blaen
Cyfenw

2.

Manylion
cyswllt

Cyfeiriad

(Mewn
PRIFLYTHRENNAU)
Dylai hwn fod y cyfeiriad yr
anfonir unrhyw ohebiaeth ato

Cod post
yn ystod y dydd

Rhif ffôn

(cynhwyswch y cod ardal)

Rhif symudol/gyda’r hwyr
Cyfeiriad e-bost
3.
Cenedligrwydd

Cenedligrwydd pan gawsoch eich geni:

NODWCH:

Cenedligrwydd nawr:

Os cewch eich penodi, ceisir
tystiolaeth ddogfennol i
gadarnhau eich statws

(os yw’n wahanol)

Ie

Na

Oes unrhyw gyfyngiadau ar eich preswyliad neu’ch cyflogaeth barhaus yn y DU?
Ydych chi’n destun rheolaeth fewnfudo?
Ydych chi’n preswylio yn y DU yn anghyfreithlon?
Os ydych chi wedi ateb yn GADARNHAOL i unrhyw un o’r tri chwestiwn diwethaf, rhowch fanylion:

Ie

4. Gyrru

Na

Ydych chi’n gallu gyrru cerbyd modur?
Oes gennych drwydded yrru lawn, gyfredol sy’n caniatáu i chi yrru yn y DU?
Gwasanaethau EM, Silvan House, Hydref 2006
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Addysg
Rhowch fanylion am gymwysterau rydych wedi’u hennill, neu’n disgwyl eu hennill yn ystod eich amser mewn
addysg uwchradd.

5. Addysg
uwchradd

Bwrdd Arholi

Teitl y cymhwyster

Lefel

Gradd

Dyddiad y safwyd

Rhowch fanylion am sefydliadau addysg uwch rydych wedi’u mynychu, unrhyw gymwysterau rydych wedi’u
hennill, neu’n disgwyl eu hennill, yn ystod eich amser a’r dyddiadau roeddech yn mynychu.

6. Addysg
bellach

Sefydliadau addysg bellach a fynychwyd
Rhowch enw a chyfeiriad unrhyw brifysgol, coleg polytechnig,
coleg ayyb rydych wedi’u mynychu.

Amser llawn neu
Ran-amser

O

Cymwysterau a enillwyd
Rhowch deitl y radd (gyda dosbarth ac adran), y diploma neu’r
cymhwyster arall a enillwyd.

Dyddiad y gwobrwywyd

Aelodaeth o gyrff proffesiynol
Rhowch fanylion am unrhyw gorff proffesiynol rydych yn perthyn iddo, unrhyw arholiadau a safwyd a lefel y
perfformiad a gyrhaeddoch.

I
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Cyflogwr cyfle cyfartal yw’r Comisiwn Coedwigaeth ac mae’n sicrhau cyfweliad i unrhyw ymgeisydd
swydd anabl lle mae’r Bwrdd Dethol yn barnu ei fod yn bodloni’r fanyleb swydd.
Os oes gennych anabledd oddi mewn i ystyr Deddf Gwahaniaethu ar sail
Anabledd 1995, ac rydych am gael eich ystyried o dan y cynllun cyfweliad sicr,
ticiwch y blwch ar y dde.
Os cewch wahoddiad i ddod i gyfweliad ac mae angen unrhyw drefniadau arbennig arnoch, rhowch
fanylion ar ddalen ar wahân:
DS Lle nodir gyrru’n ofyniad ar gyfer swydd, mae’r Comisiwn Coedwigaeth yn fodlon ystyried unrhyw
gynigion a awgrymir gan ymgeiswyr anabl y mae eu hanabledd yn eu hatal rhag gyrru, a fyddai’n
eu caniatáu i wneud y swydd trwy foddion eraill. Rhowch fanylion ar ddalen ar wahân.

Cyflogaeth bresennol a blaenorol
Rhowch fanylion am yr holl gyflogaeth rydych wedi ei gwneud dros y deng mlynedd diwethaf, gan
ddechrau gyda’ch swydd bresennol a gweithio tuag yn ôl. Rhowch enw a chyfeiriad y cyflogwr, y
dyddiadau roeddech yn gweithio iddyn nhw, y math o waith, y safle a ddaliwyd, y cyflog a’ch rheswm dros
adael neu eisiau gadael. Defnyddiwch ddalen barhau os oes angen. Ar gyfer pob cyflogwr, rhowch enw
cyswllt a chyfeiriad e-bost ar gyfer geirda.

8. Cyflogaeth
bresennol

Enw a chyfeiriad eich cyflogwr presennol (neu’ch
cyflogwr diwethaf os ydych yn ddi-waith ar hyn o bryd)

O

I

Rheswm dros adael ayyb:

Math o waith, safle a
ddaliwyd ayyb

Cyflog:

Enw’r sawl y dylid cysylltu ag ef am eirda:
Cyfeiriad e-bost:

Rhif ffôn

A gawn gysylltu â’ch cyflogwr presennol am eirda nawr?

9. Cyflogaeth
flaenorol

Enw a chyfeiriad eich cyflogwyr blaenorol

O

Cewch
I

Math o waith ayyb.

Enw’r sawl y dylid cysylltu ag ef am eirda:
Cyfeiriad e-bost:

Rhif ffôn:

Enw’r sawl y dylid cysylltu ag ef am eirda:
Cyfeiriad e-bost:

10. Amser na
chyfrifwyd
amdano
uchod

O

I

Rhif ffôn:
Manylion

Na chewch
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Gwasanaeth
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Manylion

Enw, cyfeiriad a chod post canolwr personol

Rhowch fanylion canolwr
personol

Cyfeiriad e-bost:

13. Gwedduster
ar gyfer y
swydd

Rhif Ffôn:

Cymwysterau, sgiliau, galluoedd a phrofiad sy’n ofynnol
Rydych wedi cael gwybodaeth am y swydd a’r cymwysterau angenrheidiol, y profiad, y sgiliau a’r
galluoedd rydym yn chwilio amdanynt. Ar ddalen ar wahân a chan ddefnyddio’r penawdau categori
gwahanol a ddangosir yn yr adran “Cymwysterau, sgiliau, galluoedd a phrofiad sy’n ofynnol”, hoffem
glywed mwy amdanoch a beth rydych chi’n gallu dwyn i’r swydd hon. O dan bob pennawd ar
wahân, rhowch enghreifftiau sy’n dangos eich cymhwysiad llwyddiannus o sgil. Er y gallai eich barn
a’ch damcaniaethau am yr amryw gategorïau fod o ddiddordeb, nid ydynt yn ddigon ar eu pennau eu
hunain fel tystiolaeth o gymhwysiad ymarferol o’r sgiliau hyn.
Mae’n bwysig eich bod yn dilyn y cyfarwyddyd uchod yn ofalus. Ni fydd yn ddigon amgáu eich CV yn
unig, er y bydd CV yn cael ei dderbyn fel ffynhonnell o wybodaeth ychwanegol.
DS
Llenwch yr uchod ar ddalen(nau) papur ar wahân a’i gynnwys gyda’ch
ffurflen gais wedi’i llenwi

14. Hysbysebu

Byddai o gymorth i ni pe gallech nodi ble weloch y safle hwn yn cael ei hysbysebu’n gyntaf.
DS Os gweloch chi’r hysbyseb mewn papur newydd ac yna edrych ar y manylion ar ein gwefan,
yr ateb cywir i’r cwestiwn felly fyddai “papur newydd neu gyhoeddiad”
Papur newydd neu gyhoeddiad

Gwefan y Comisiwn Coedwigaeth

Gwefan recriwtio masnachol

Canolfan Byd Gwaith

Gweithiwr Comisiwn Coedwigaeth

Arall: (rhowch fanylion isod)

Pa bapur newydd, gwefan
neu le arall – rhowch fanylion.

15. Datganiad

Datganaf fod y wybodaeth a roddwyd gennyf yn y ffurflen gais hon, ac mewn unrhyw
ddeunyddiau ychwanegol a roddwyd mewn cefnogaeth o’m cais, yn wir hyd eithaf fy ngwybodaeth.
Deallaf os byddaf wedi rhoi gwybodaeth yr wyf yn gwybod ei bod yn ffug y byddaf yn agored i
waharddiad, neu ddiswyddiad, os caf fy nghyflogi o ganlyniad i roi gwybodaeth ffug.

Llofnod:
Dyddiad:

