
Cyn ichi gwblhau eich ffurflen gais, argymhellir eich bod yn darllen y Pecyn Gwybodaeth. Dylid rhoi sylw penodol 
i’r adrannau ar ddarparu eich tystiolaeth, wedi’i hategu gan CV, er mwyn sicrhau eich bod yn cyflwyno’r cais 
cryfaf posibl.

Os ydych yn profi unrhyw anawsterau wrth gwblhau eich cais, neu os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach, 
cysylltwch â ni trwy anfon e-bost at CafcassCymruHR@llyw.cymru cyn gynted â phosibl. 

Adran 1: Manylion Personol
Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthych beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn cysylltu â Llywodraeth 
Cymru ac yn rhoi’ch gwybodaeth bersonol i ni: https://gov.wales/about/welsh-government-privacy-
notice/?skip=1&lang=cy

Teitl:

Enw cyntaf:

Cyfenw:

Cyfeiriad e-bost:

Ail gyfeiriad e-bost:

Rhif ffôn symudol:

Rhif ffôn cartref:

Llinell 1 y cyfeiriad:

Llinell 2 y cyfeiriad:

Llinell 3 y cyfeiriad:

Tref / Dinas:

Sir:

Gwlad:

Cod post:

Penodi Ymarferwyr sy’n derbyn Ffi – Ffurflen Gais

mailto:CafcassCymruHR%40llyw.cymru?subject=
https://gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?skip=1&lang=cy
https://gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?skip=1&lang=cy


Adran 2: Meini Prawf Cymhwysedd  

Gofynnir y cwestiynau canlynol er mwyn penderfynu a ydych yn gymwys. Os nad ydych yn ateb y gofyn(ion) ni 
fyddwch yn mynd yn eich blaen. 

Cwestiwn 1:  Ydych chi’n weithiwr cymdeithasol cymwysedig gyda diploma mewn Gwaith Cymdeithasol neu 
cyfwerth cydnabyddedig Gofal Cymdeithasol Cymru? 

Ydw                         Nac ydw                     (dilëwch fel y bo’n briodol)

Cwestiwn 2: Ydych chi’n Weithiwr Cymdeithasol cofrestredig gyda rheoleiddir Gofal Cymdeithasol? 

Ydw                         Nac ydw                     (dilëwch fel y bo’n briodol)

Rhowch rif cofrestru a chadarnhewch pa gorff rheoleiddio rydych chi wedi’i gofrestru:

Rhif cofrestru: (os yn berthnasol)

Corff rheoleiddio:

Os ydych chi’n llwyddiannus rhaid ichi fod wedi’ch cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, cadarnhewch y 
gwnewch hynny os nad ydych chi eisoes wedi’ch cofrestru. Rhaid i chi roi rhif cofrestru i ni cyn dyrannu unrhyw 
waith achos.

Eisoes wedi cofrestru: Ydw                         Nac ydw                      (dilëwch fel y bo’n briodol)

Sylwadau: 

Cwestiwn 3: Gofynnir ichi gadarnhau eich bod yn fodlon i Lywodraeth Cymru ymgymryd â gwiriad manylach 
gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd fel rhan o’r gwiriadau cyn cyflogi os ydych yn llwyddiannus wrth 
ymgeisio ar gyfer y rôl hon.

Ydw                         Nac ydw                     (dilëwch fel y bo’n briodol)



Cwestiwn 4:  Disgwylir i chi deithio o gwmpas eich maes gwaith daearyddol i fynychu swyddfa, gwrandawiadau 
llys a chynnal ymweliadau cartref. Cadarnhewch fod gennych ddull cludiant addas i wneud hyn. 

Ydw                         Nac ydw                     (dilëwch fel y bo’n briodol)

Â NODYN: Os ydych chi’n bwriadu defnyddio cerbyd modur, disgwylir y bydd gennych yswiriant modur sy’n 
cynnwys defnydd busnes. Cadarnhewch, os bydd eich cais yn llwyddiannus yna byddwch yn barod i sicrhau 
cyflenwi hwn a dangos prawf o hyn cyn unrhyw waith achos yn cael ei ddyrannu.

Ydw                         Nac ydw                     (dilëwch fel y bo’n briodol)

Cwestiwn 5:  Oes gennych yswiriant indemniad proffesiynol (YIP) sy’n darparu lleiafswm clawr o £2,000,000?

Ydw                         Nac ydw                     (dilëwch fel y bo’n briodol)

Os bydd eich cais yn llwyddiannus bydd gofyn i chi ddal yswiriant indemniad proffesiynol am gyfnod 
o 5 mlynedd ar ôl i’r contract ddod i ben. 

Cadarnhewch os nad ydych yn dal YIP ar hyn o bryd a bod eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn barod 
i sicrhau’r clawr hwn a dangos prawf o hyn cyn i unrhyw waith achos gael ei ddyrannu.

Ydw                         Nac ydw                     (dilëwch fel y bo’n briodol)



Adran 3: Tystiolaeth Cymhwysedd / Meini Prawf Penodol i’r Swydd

Y broses ddethol

Sifftio: Ymatebwch i’r ddau gwestiwn ar y tudalennau canlynol gan amlinellu pa sgiliau a phrofiad y gallwch 
ddod â hwy i’r rôl, gan ystyried gofynion penodol y swydd isod.

Cyfweliad: Caiff yr ymgeiswyr a wahoddir i gyfweliad eu profi hefyd ar sgiliau a phrofiad sy’n berthnasol 
i’r ymddygiadau a meysydd cymhwysedd canlynol. 

Yr wybodaeth, y sgiliau a’r profiad sy’n angenrheidiol

• O leiaf 5 blynedd o brofiad ar ôl cymhwyso yn gweithio o fewn gwasanaethau diogelu ar gyfer plant a’u 
teuluoedd yn y sector statudol, a Diploma mewn Gwaith Cymdeithasol (neu gymhwyster cyfwerth sy’n cael 
ei gydnabod gan Ofal Cymdeithasol Cymru) a Gweithiwr Cymdeithasol sydd wedi cofrestru â rheoleiddiwr 
Gofal, er enghraifft Gofal Cymdeithasol Cymru neu’r Cyngor Gofal.

• Dealltwriaeth o anghenion plant sy’n rhan o achosion preifat a’r gyfraith gyhoeddus yn y system cyfiawnder 
teuluol.

• Tystiolaeth o gynllunio achosion effeithiol a chofnodi gwaith achos gyda phlentyn/plant a/neu deuluoedd 
yn unol â Chod Ymarfer Proffesiynol Gwaith Cymdeithasol.

• Mae gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhywbeth dymunol ond nid yw’n hanfodol.

Meysydd cymhwysedd ac ymddygiadau sy’n benodol i’r swydd:

Gwneud Penderfyniadau Effeithiol

Gwneud penderfyniadau pan fydd eu hangen, hyd yn oed os ydynt yn anodd neu’n amhoblogaidd.

Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth

Ymdrin ag achosion o wrthdaro yn brydlon ac adeiladol a chan gadw eu pennau.

Gweld y Darlun Cyflawn

Mynd ati i chwilio am brofiadau i ddatblygu dealltwriaeth o’u gwaith eu hunain ac o feysydd busnes eu timau, 
a rhannu’r profiadau hynny.

Newid a Gwella

Annog syniadau gan amrywiaeth eang o ffynonellau a rhanddeiliaid a defnyddio’r rhain i lywio eich meddwl 
eich hun.



Adran 3: Cwestiwn 1

Gan ddefnyddio enghraifft o’ch ymarfer, dangoswch eich dealltwriaeth o anghenion plant sy’n destun achosion 
teulu ac esboniwch pam mae adrodd a gwneud penderfyniadau amserol yn hanfodol er mwyn sicrhau 
canlyniadau da i blant. (Cyfanswm 500 o eiriau)



Adran 3: Cwestiwn 2

Trwy ddefnyddio esiamplau o’ch ymarfer, dywedwch wrthym am eich profiad o ddefnyddio ymarfer yn seiliedig 
ar dystiolaeth i lywio eich dadansoddi a sut mae hyn yn arwain at argymhellion diogel a chadarn sy’n llywio’r 
gwaith o wneud penderfyniadau er mwyn sicrhau’r canlyniad gorau posibl i blant a phobl ifanc.  
(Cyfanswm 500 o eiria)



Adran 4: Tystiolaeth Ategol

Gan ddefnyddio’r lle a roddir, ac i ychwanegu at eich cais, rhowch fanylion o’ch CV a chynnwys unrhyw ddysgu a 
datblygu rydych wedi ei ddilyn yn ddiweddar sy’n berthnasol i’r cais hwn yn eich barn chi. (uchafswm o 1000 o eiriau) 
(parhau ar y dudalen nesaf)



Adran 4: Tystiolaeth Ategol (parhau o’r dudalen blaenorol)



Adran 5: Datganiad  

Rwy’n datgan bod yr holl wybodaeth rwyf wedi ei rhoi yn y cais hwn yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m 
cred. Hefyd, rwy’n deall y gallai unrhyw wybodaeth ffug neu fwlch bwriadol yn yr wybodaeth rwyf wedi’i rhoi 
ar y ffurflen hon fy ngwneud yn anghymwys i gael fy nghyflogi mewn cysylltiad â chontractau’r Llywodraeth.

Cyfenw:

Enw(au) cyntaf:

Llofnod:

Dyddiad:

Sylwch: Rhaid inni ddehongli, yn llym ac yn ddiduedd, yr wybodaeth a ddarperir yn Adran 2, ond ni allwn 
ymchwilio’n llwyr i gymhwystra pob ymgeisydd cyn y broses ddethol. Os ydych yn llwyddiannus, cynhelir 
ymchwiliad i’ch cymhwystra. Os penderfynir nad ydych yn gymwys ar gyfer y swydd yr ydych wedi gwneud cais 
amdani, tynnir chi oddi ar y Fframwaith Ymarferwyr sy’n derbyn Ffi. Os ydych yn ansicr am unrhyw agwedd ar 
eich cymhwystra, cysylltwch â ni.

Diogelu Data: Rydym yn cymryd y rhwymedigaethau sydd arnom o dan y ddeddfwriaeth diogelu data yn gwbl 
o ddifrif; mae’r rhain yn ei gwneud yn ofynnol inni esbonio sut gellir defnyddio’r data rydych wedi’i ddarparu 
ar y ffurflen hon a sut gellir defnyddio unrhyw ddata personol eraill a allai gael ei greu mewn cysylltiad â’ch 
cais. Bydd unrhyw ddata amdanoch chi yn cael ei ddal dan amodau diogel, a dim ond pobl sydd ei hangen 
mewn cysylltiad â delio â’ch cais a’ch dethol fydd yn cael mynediad ato (sef pobl sy’n gwneud gwaith dethol, 
recriwtio a chyflogi). Hefyd, gellir defnyddio data er mwyn monitro pa mor effeithiol yw’r broses ddethol, ond yn 
yr amgylchiadau hynny, tynnir yr enwau o’r holl ddata. Bydd data personol am eich cais yn cael ei gadw mewn 
lle diogel am hyd at ddwy flynedd os ydych yn aflwyddiannus. Os byddwch yn llwyddiannus, bydd y data’n cael 
ei drosglwyddo i gofnod yr Ymarferwyr sy’n derbyn Ffi. Ni fyddwn yn gallu prosesu eich cais oni bai ein bod yn 
gallu defnyddio’ch data personol yn y ffyrdd a ddisgrifir uchod.

Os ydych yn rhoi gwybodaeth yr ydych yn gwybod ei bod yn ffug, neu os ydych yn celu unrhyw wybodaeth 
berthnasol, gallai hyn arwain at wrthod eich cais, neu os ydych wedi cael eich penodi, at eich tynnu o’r 
Fframwaith Ymarferwyr sy’n derbyn Ffi.

Drwy gyflwyno’r ffurflen gais hon a dechrau ar yr asesiad, rydych yn cytuno i ganiatáu i’ch data gael ei 
ddefnyddio yn y ffyrdd yma.



Cyflwyno’ch cais: 

I gyflwyno eich cais, bydd angen ichi gytuno â’r datganiad isod, a’i anfon ar e-bost i flwch postio 
CafcassCymruHR@llyw.cymru. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi adolygu’r ffurflen gais cyn ei chyflwyno 
oherwydd ni fyddwch yn gallu gwneud newidiadau ar ôl iddi gael ei chyflwyno.  

Os yw eich ffurflen wedi cael ei chyflwyno’n gywir, byddwch yn cael neges e-bost yn cadarnhau hyn. Os nad 
ydych, cyn pen 5 niwrnod gwaith, wedi cael cadarnhad bod eich ffurflen wedi cael ei chyflwyno, cysylltwch â 
CafcassCymruHR@llyw.cymru.

Cytundeb Datganiad – a fyddech mor garedig â chadarnhau eich bod wedi darllen y telerau a 
amlinellir uchod a’ch bod yn cytuno â nhw (ni allwn dderbyn eich cais os nad ydych yn cytuno 
â’r telerau a amlinellir). 

Rwy’n cytuno   

Rhowch eich Enw Llawn:

Diolch yn fawr am eich cais. Byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir.

 © Hawlfraint y Goron 2021 WG43893
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