
Cais am swydd: eich ffurflen fanylion

Manylion personol

1 Teitl:

2 Enw(au) cyntaf:

3 Cyfenw:

4 Cyfeiriad cartref:

5 Cyfeiriad e-bost:

6 Cyfeiriad e-bost amgen:

Rhaid i chi lenwi a chyflwyno’r ffurflen hon i recriwtio@acc.llyw.cymru

Mae’r ffurflen hon yn gofyn am eich gwybodaeth bersonol y byddwn ei hangen er mwyn 
prosesu eich cais am swydd ac i fodloni’n gofynion cyfreithiol. Dim ond ein tîm AD sy’n gweld 
y wybodaeth hon, ac ar ôl hynny fe fydd yn ddienw, felly ni fydd eich panel recriwtio yn gweld 
eich ymatebion (heblaw am eich sgiliau Cymraeg, ond dim ond os ydych wedi gwneud cais 
am rôl lle mae angen sgiliau Cymraeg).

I gael rhagor o wybodaeth am sut y byddwn yn defnyddio’ch data, gallwch weld ein 
hysbysiad preifatrwydd Adnoddau Dynol yn adran recriwtio ein gwefan:  
https://llyw.cymru/awdurdod-cyllid-cymru/hysbysiad-preifatrwydd-adnoddau-dynol

Os oes angen cymorth arnoch i lenwi neu gyflwyno’r ffurflen hon, cysylltwch â ni ar 
03000 254 000 neu recriwtio@acc.llyw.cymru

https://llyw.cymru/awdurdod-cyllid-cymru/hysbysiad-preifatrwydd-adnoddau-dynol
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7 Rhif ffôn:

8 Rhif ffôn amgen:

9 Ydych chi’n was sifil ar hyn o bryd?

Ydw Nac ydw

10 Ym mha iaith yr hoffech gael eich asesu?

Saesneg Cymraeg

Cenedligrwydd
Fel adran anweinidogol o’r llywodraeth, mae angen i bobl fodloni gofynion cyfreithiol penodol 
er mwyn gweithio i ACC.

Mae ein rolau ar agor i:
• wladolion y DU
• gwladolion gwledydd y Gymanwlad
• gwladolion Gweriniaeth Iwerddon
• gwladolion yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) sydd â statws (neu sy’n gymwys i

gael) o dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS)
• gwladolion perthnasol o’r AEE neu Dwrci sy’n gweithio yn y Gwasanaeth Sifil
• gwladolion perthnasol o’r AEE neu Dwrci sydd wedi datblygu’r hawl i weithio yn y

Gwasanaeth Sifil
• rhai aelodau o deulu y gwladolion perthnasol o’r UE a Thwrci

Bydd ymgeiswyr yn destun gofynion Mewnfudo’r DU  
(https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas). Yn ogystal â Rheolau 
cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil  
(https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas) a fydd yn rhoi rhagor o 
wybodaeth i chi ynghylch a allwch chi wneud cais.

Mae cadarnhau eich cenedligrwydd a’ch statws mewnfudo yn orfodol. Os cewch eich penodi, 
byddwn yn gofyn am wiriad o’r manylion a ddarperir gennych yma.

Os cewch eich penodi, byddwn angen tystiolaeth o’ch cymhwysedd i weithio yn y DU.

11  Ydych chi’n bodloni gofynion cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil?

 Ydw Nac ydw

https://www.gov.uk/government/publications/nationality-rules
https://www.gov.uk/government/publications/nationality-rules
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12  Rhowch eich cenedligrwydd presennol:

13 Ydych chi’n breswylydd cyfreithiol yn y Deyrnas Unedig?

 Ydw Nac ydw

14 Ydych chi o dan reolaeth mewnfudo?

 Ydw Nac ydw

15 Os ateboch chi ‘ydw’ ar gyfer cwestiwn 14, rhowch fanylion:

16 A oes unrhyw gyfyngiadau arnoch chi’n parhau i fyw yn y DU?

 Oes Nac oes

17 Os ateboch chi ‘oes’ ar gyfer cwestiwn 16, rhowch fanylion: 
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Y Gymraeg
Dywedwch wrthym am lefel eich gallu yn y Gymraeg:

18  Darllen:

0 = Dim sgiliau

1 = Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol

2 = Gallu darllen a deall deunydd syml ar bynciau bob dydd

3 = Gallu darllen rhywfaint o ddeunydd arferol sy’n ymwneud â gwaith gyda chymorth geiriadur 

4 = Gallu darllen y rhan fwyaf o ddeunydd sy’n ymwneud â gwaith

5 = Gallu deall pob deunydd sy’n ymwneud â gwaith yn iawn

19 Siarad:

0 = Dim sgiliau

1 = Gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn Gymraeg

2 = Gallu cymryd rhan mewn sgyrsiau syml sy’n ymwneud â gwaith

3 = Gallu cymryd rhan mewn rhai sgyrsiau sy’n ymwneud â gwaith

4 = Gallu cymryd rhan yn y rhan fwyaf o sgyrsiau sy’n ymwneud â gwaith

5 = Rhugl

20 Deall:

0 = Dim sgiliau

1 = Yn gallu deall rhannau o sgyrsiau sylfaenol

2 = Gallu deall sgyrsiau sylfaenol am bynciau bob dydd

3 = Gallu deall sgyrsiau arferol sy’n ymwneud â gwaith

4 = Gallu deall y rhan fwyaf o sgyrsiau sy’n ymwneud â gwaith

5 = Gallu deall pob sgwrs sy’n ymwneud â gwaith

21 Ysgrifennu:

0 = Dim sgiliau

1 = Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau bob dydd

2 = Gallu ysgrifennu gohebiaeth syml sy’n ymwneud â gwaith

3 = Gallu paratoi deunydd arferol sy’n ymwneud â gwaith ond angen ei wirio

4 = Gallu paratoi’r rhan fwyaf o waith ysgrifenedig yn Gymraeg

5 = Gallu paratoi deunydd ysgrifenedig ar gyfer unrhyw beth sy’n ymwneud â gwaith
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Cynllun Hyderus o ran Anabledd

Rydym yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac rydym yn annog ceisiadau gan bobl anabl. 
Rydym yn gwarantu cyfweliad i bobl anabl os ydynt yn bodloni’r meini prawf gofynnol ar gyfer 
y swydd y gwnaed cais amdani.

22  Mae gennyf anabledd a hoffwn gael cyfweliad gwarantedig o dan y cynllun Hyderus o ran 
Anabledd.

 Hoffwn     Na hoffwn

23  A fydd angen cymorth arnoch chi os cewch eich gwahodd i gyfweliad, canolfan asesu neu i 
gwblhau prawf ar-lein?

 Bydd     Na fydd

24 Os ateboch chi ‘bydd’ ar gyfer cwestiwn 23, rhowch fanylion unrhyw ofynion neu offer y 
gallai fod eu hangen arnoch:

Monitro cyfle cyfartal

Nid yw’r cwestiynau monitro cyfle cyfartal yn yr adran hon yn rhan o’ch cais. Ni fydd eich 
atebion yn cael eu defnyddio gennym i ddylanwadu ar unrhyw benderfyniadau sy’n effeithio ar 
eich cais.

25 Beth yw eich rhywedd?

Benyw Gwryw

Mae’n well gen i beidio â dweud Mae’n well gen i hunanddisgrifio

26 Os ateboch chi ‘mae’n well gen i hunanddisgrifio’ ar gyfer cwestiwn 25, nodwch:
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27 A yw eich hunaniaeth rhywedd yr un fath â’r rhywedd y cawsoch eich geni ag e?

 Ydy         Nac ydy

 Mae’n well gen i beidio â dweud

28 Ydych chi’n briod neu mewn partneriaeth sifil?

 Ydw         Nac ydw

 Mae’n well gen i beidio â dweud

29 Ydych chi’n feichiog ar hyn o bryd neu a ydych chi wedi bod yn feichiog yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf?

 Ydw Nac ydw

 Mae’n well gen i beidio â dweud

30 Pa grŵp oedran ydych chi’n perthyn iddo?

 16 i 24    25 i 29

 30 i 34    35 i 39

 40 i 44    45 i 49

 50 i 54    55 i 59

 60 i 64    65 oed neu’n hŷn

 Mae’n well gen i beidio â dweud
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31 Sut fyddech chi’n disgrifio eich hunaniaeth genedlaethol?

 Prydeinig neu Brydeinig Cymysg      Saesneg

 Gogledd Iwerddon                Albanaidd

 Cymraeg            Mae’n well gen i beidio â dweud

 Arall

32 Os ateboch chi ‘arall’ ar gyfer cwestiwn 31, nodwch:

33 Beth yw eich ethnigrwydd?

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig – Bangladeshaidd  
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig  
– Indiaidd

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig – Pacistanaidd Unrhyw gefndir Asiaidd arall

Du neu Ddu Prydeinig – Affricanaidd  Du neu Ddu Prydeinig – Caribïaidd

Unrhyw gefndir Du/Affricanaidd/Caribïaidd arall Tseinïaidd

Gwyn Cymysg ac Asiaidd Cymysg a Du Affricanaidd

Gwyn cymysg a Du Caribïaidd Unrhyw gefndir cymysg arall

Gwyn – Prydeinig/Saesneg/Gogledd Iwerddon/ 
Albanaidd/Cymraeg 

Gwyn – Sipsiwn neu  Deithwyr 
Gwyddelig

Gwyn – unrhyw un arall Gwyn – Gwyddelig

Mae’n well gen i beidio â dweud Unrhyw grŵp ethnig arall

34 Os ateboch chi ‘unrhyw grŵp ethnig arall’ ar gyfer cwestiwn 33, nodwch:
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35 Beth yw eich cyfeiriadedd rhywiol?

Deurywiol Dyn hoyw

Menyw hoyw/lesbiaidd Heterorywiol/syth

Mae’n well gen i beidio â dweud Mae’n well gen i hunanddisgrifio

36 Os ateboch chi ‘mae’n well gen i hunanddisgrifio’ ar gyfer cwestiwn 35, nodwch:

37 Beth yw eich crefydd neu gred?

Bwdhydd     Cristion

Hindŵaidd     Iddewig

Mwslim     Dim Crefydd

Sikh     Mae’n well gen i beidio â dweud

Arall

38 Os ateboch chi ‘arall’ ar gyfer cwestiwn 37, nodwch:

39 A ydych chi’n ystyried eich hun yn anabl fel y’i diffinnir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 
uchod? Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diffinio anabledd fel: Nam corfforol 
neu feddyliol sy’n cael effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar allu person i 
gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd.

Ydw     Nac ydw 

Mae’n well gen i beidio â dweud
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Hysbysebu
40 Ble glywsoch chi am y swydd hon i ddechrau?

Gwefan ACC Gwefan Swyddi’r Gwasanaeth Sifil

LinkedIn Arall

41 Os ateboch chi ‘arall’ ar gyfer cwestiwn 40, nodwch:

Datganiad
Rwy’n datgan bod yr holl wybodaeth yr wyf wedi’i rhoi ar y ffurflen gais hon yn wir hyd eithaf fy 
ngwybodaeth a’m cred.

Enw

Dyddiad

This document is also available in English.  
Mae’r ddogfen yma hefyd ar gael yn Saesneg.
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