
 AT DDEFNYDD SWYDDFA

  Dyddiad Derbyn Rhif y Cais 

Ffurflen Gais 
Addysgu Gyfrinachol 

Swydd y gwneir cais amdani 

Cyfeirnod                          Dyddiad Cau 

Hoffwn i’r holl gyfathrebu fod drwy gyfrwng Y Gymraeg Saesneg 

MANYLION Y SWYDD 
Swydd ymgeisir amdani: 
Enw’r Ysgol: 
Rhif Cyfeirnod: Dyddiad Cau: 

MANYLION PERSONOL 
Teitl: Enw 1af: 

Cyfenw (a rhai blaenorol): 

Cyfeiriad: 

Cod Post: 

Rhif Ffôn (Dydd): (Nos): 

Symudol: E-bost: 

Perthynas agosaf: 

Y berthynas: Rhif Ffôn: 

Ydych chi’n berchennog car? Ydw  Na Oes trwydded lawn gennych? Ydw  Na 

Oes angen trwydded waith arnoch? Oes  Na Rhif Yswiriant Gwladol: 

Ydych erioed wedi byw y tu allan i’r DU? Ydw  Na 

Ydy’r Adran Addysg yn eich cydnabod fel athro? Ydy  Na 

Rhif DfE.: Dyddiad cofrestru: 

Ydych chi wedi cwblhau’ch blwyddyn ymsefydlu’n llw? Ydw  Na 

Ydych chi wedi’ch cofrestru â CyngACC? Ydw  Na 

Nodwch y sector(au) yr ydych yn brofiadol/gymwys i addysgu ynddo/ynddynt 

Cyfnod Sylfaen Iau Uwchradd Arbennig 

Prif bynciau Pynciau atodol 



SWYDD BRESENNOL NEU FWYAF DIWEDDAR 
(Gan gynnwys, os newydd gymhwyso, fanylion ymarfer addysgu). 
Enw a chyfeiriad cyflogwr presennol neu fwyaf diweddar 

Cod Post: 

Teitl y Swydd: Dyddiad penodi: 

Dyddiad gadael (os yw’n gymwys): 

Rhesymau dros adael (os yw’n gymwys): 

Graddfa gyflog: Lwfansau: 

PROFIAD DYSGU BLAENOROL 
(Gallwch barhau ar dudalen ar wahân, os yw’n angenrheidiol, os oes profiad cyflogaeth ac eithrio addysgu gennych.) 

Enw a Math o Ysgol Enw’r ALl 
Dyddiad Nifer y 

disgybli 
Pynciau addysgwyd a 

Chyfrifoldebau O i 

Esboniwch unrhyw fylchau yn eich hanes cyflogaeth (gallwch barhau ar dudalen ar wahân os yw’n angenrheidiol) 

I’w gwblhau gan y Panel Cyfweld 
Tystiaf fod y rheswm am unrhyw fylchau a ddynodwyd wedi ei drafod â’r ymgeisydd 

Arwyddwyd : _______________________________________  Pennaeth/Cadeirydd y Llywodraethwyr/Rheolwr 
Dyddiad : _______________________________________ 



ADDYSG A CHYMWYSTERAU (dechreuwch gyda’r diweddaraf) 

Man astudio 
Dyddiad Ll/A 

neu 
Rh/ 

Cymhwyster a 
Dosbarth 

Arbenigedd 
Pwnc/pynciau 

Amrediad oed, ble 
fo’n gymwys O I 

HYFFORDDIANT MEWN SWYDD (Dechreuwch gyda’r mwyaf diweddar) 

Dyddiad Teitl y cwrs Darparwr Hyd Cymhwyster 



RHESYMAU DROS YMGEISIO AM Y SWYDD HON 
Dangoswch eich addasrwydd wrth gysylltu’ch cais ag unrhyw sgiliau, cymwysterau, hyfforddiant a phrofiad (mewn 
cyflogaeth ac fel arall) sydd gennych sy’n berthnasol i’r swydd yr ydych yn ymgeisio amdani. 

NODER: gallwch barhau ar dudalennau ar wahân wedi eu hatodi’n ddiogel. 



          

GEIRDAON 
Rhowch enw a chyfeiriad dau berson nad ydynt yn perthyn i chi sydd wedi darparu geirda ar eich cyfer. Dylai’r naill fod 
eich cyflogwr diweddaraf (neu athro/tiwtor mewn coleg/gadael ysgol) a gorau oll os yw’r llall yn gyflogwr blaenorol. 
Nodwch os yw eich canolwyr yn eich adnabod wrth enw gwahanol. 
Enw: Enw: 

Cyfeiriad: Cyfeiriad: 

Rhif Ffôn: Galwedigaeth: Rhif Ffôn: Galwedigaeth: 

Sut ydych yn adnabod eich gilydd: Sut ydych yn adnabod eich gilydd: 

Allwn ni ofyn am eirda cyn y cyfweliad 
Ie Na 

Allwn ni ofyn am eirda cyn y cyfweliad 
Ie Na 

Cadwn yr hawl i ofyn am eirdaon oddi wrth unrhyw gyflogwr blaenorol. 
Rhowch ddyddiadau pan NA fyddwch ar gael am gyfweliad. 

Ydych chi’n perthyn i unrhyw gynghorwyr etholedig neu uwch swyddogion Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful neu 
i lywodraethwr yr ysgol yr ydych yn gwneud cais am swydd ynddi? Os na ddatgelir y wybodaeth hon gellir eich diarddel 
o’r penodiad neu, â’ch bod wedi’ch penodi, gallech fod yn atebol i gael eich diswyddo’n ddirybudd. 

Ydw Na 

Os ie rhowch fanylion 



COFNOD TROSEDDOL 
Ydych chi erioed wedi derbyn euogfarn droseddol, rhybudd neu gerydd? Ydw  Na 

Os ‘ydw’ rhowch fanylion a dyddiadau Dyddiad 

Noder: Polisi’r Awdurdod yw y bydd POB YMGEISYDD, am y mathau o gyflogaeth a esgusodir o Ddeddf Adsefydlu 
Troseddwyr, 1974 o dan Ddeddf (Esemptiadau) 1975, yn atebol i wiriad cofnodion troseddol. 

DISGYBLAETHOL 
Ydych chi’n destun archwiliad disgyblu neu rybudd ar hyn o bryd? Ydw  Na 

Os ydych rhowch fanylion isod a pharhau ar dudalen ar wahân os yw’n angenrheidiol. 

Noder: Ni fydd unrhyw rybudd disgyblu blaenorol yn diarddel ymgeiswyr yn awtomatig. 

DATGANIAD 
Deallaf y byddai canfasio swyddogion, Pennaeth yr ysgol a chynghorwyr y Cyngor neu unrhyw lywodraethwyr yr ysgol 
yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, am unrhyw benodiad yn anghymhwyso fy nghais. Rwyf felly, drwy hyn, yn 
datgan fod y wybodaeth a ddarparwyd ar y ffurflen hon yn gywir hyd y gwn i. Derbyniaf y gall y Cyngor derfynu fy 
nghyflogaeth os byddaf yn esgeuluso neu’n camarwain y Cyngor yn fwriadol wrth gyflwyno’r cais hwn. 

Deallaf hefyd fod y Cyngor wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles grwpiau sy’n agored i niwed yn y gymuned. Rwyf 
yn datgan fy mod yn rhannu’r ymrwymiad hwn yn llwyr ac y byddaf yn glynu at ddiogelu protocolau lleol. Rhoddaf 
fy nghaniatâd pendant y gall y Cyngor ymgymryd â gwiriadau ychwanegol o systemau electroneg Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Merthyr Tudful mewn perthynas â diogelu grwpiau sy’n agored i niwed ac rwyf yn cytuno i ymgymryd â Gwiriad 
Datgeliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. 

Llofnod yr Ymgeisydd Dyddiad 


	Swydd ymgeisir amdani: 
	Enwr Ysgol: 
	Cyfenw a rhai blaenorol: 
	Perthynas agosaf: 
	Ydych chin berchennog car Ydw: Off
	Na: Off
	Oes trwydded lawn gennych Ydw: Off
	Na_2: Off
	Oes angen trwydded waith arnoch Oes Na Rhif Yswiriant Gwladol: 
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	Ydych erioed wedi byw y tu allan ir DU Ydw Na: 
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	Ydyr Adran Addysg yn eich cydnabod fel athro Ydy Na: 
	undefined_6: Off
	undefined_7: Off
	Ydych chi wedi cwblhauch blwyddyn ymsefydlun llw Ydw Na: 
	undefined_8: Off
	undefined_9: Off
	Ydych chi wedich cofrestru â CyngACC Ydw Na: 
	undefined_10: Off
	undefined_11: Off
	Nodwch y sectorau yr ydych yn brofiadolgymwys i addysgu ynddoynddynt: 
	Cyfnod Sylfaen Iau Uwchradd Arbennig: 
	undefined_12: Off
	undefined_13: Off
	undefined_14: Off
	undefined_15: Off
	Gan gynnwys os newydd gymhwyso fanylion ymarfer addysgu Enw a chyfeiriad cyflogwr presennol neu fwyaf diweddar: 
	Dyddiad gadael os ywn gymwys: 
	Rhesymau dros adael os ywn gymwys: 
	Enw a Math o YsgolRow1: 
	Enwr ALlRow1: 
	Nifer y disgybliRow1: 
	Pynciau addysgwyd a ChyfrifoldebauRow1: 
	Enw a Math o YsgolRow2: 
	Enwr ALlRow2: 
	Nifer y disgybliRow2: 
	Pynciau addysgwyd a ChyfrifoldebauRow2: 
	Enw a Math o YsgolRow3: 
	Enwr ALlRow3: 
	Nifer y disgybliRow3: 
	Pynciau addysgwyd a ChyfrifoldebauRow3: 
	Enw a Math o YsgolRow4: 
	Enwr ALlRow4: 
	Nifer y disgybliRow4: 
	Pynciau addysgwyd a ChyfrifoldebauRow4: 
	Enw a Math o YsgolRow5: 
	Enwr ALlRow5: 
	Nifer y disgybliRow5: 
	Pynciau addysgwyd a ChyfrifoldebauRow5: 
	Esboniwch unrhyw fylchau yn eich hanes cyflogaeth gallwch barhau ar dudalen ar wahân os ywn angenrheidiolRow1: 
	Arwyddwyd: 
	Man astudioRow1: 
	LlA neu RhRow1: 
	Cymhwyster a DosbarthRow1: 
	Arbenigedd PwncpynciauRow1: 
	Amrediad oed ble fon gymwysRow1: 
	Man astudioRow2: 
	LlA neu RhRow2: 
	Cymhwyster a DosbarthRow2: 
	Arbenigedd PwncpynciauRow2: 
	Amrediad oed ble fon gymwysRow2: 
	Man astudioRow3: 
	LlA neu RhRow3: 
	Cymhwyster a DosbarthRow3: 
	Arbenigedd PwncpynciauRow3: 
	Amrediad oed ble fon gymwysRow3: 
	Man astudioRow4: 
	LlA neu RhRow4: 
	Cymhwyster a DosbarthRow4: 
	Arbenigedd PwncpynciauRow4: 
	Amrediad oed ble fon gymwysRow4: 
	Man astudioRow5: 
	LlA neu RhRow5: 
	Cymhwyster a DosbarthRow5: 
	Arbenigedd PwncpynciauRow5: 
	Amrediad oed ble fon gymwysRow5: 
	Man astudioRow6: 
	LlA neu RhRow6: 
	Cymhwyster a DosbarthRow6: 
	Arbenigedd PwncpynciauRow6: 
	Amrediad oed ble fon gymwysRow6: 
	Man astudioRow7: 
	LlA neu RhRow7: 
	Cymhwyster a DosbarthRow7: 
	Arbenigedd PwncpynciauRow7: 
	Amrediad oed ble fon gymwysRow7: 
	Man astudioRow8: 
	LlA neu RhRow8: 
	Cymhwyster a DosbarthRow8: 
	Arbenigedd PwncpynciauRow8: 
	Amrediad oed ble fon gymwysRow8: 
	Man astudioRow9: 
	LlA neu RhRow9: 
	Cymhwyster a DosbarthRow9: 
	Arbenigedd PwncpynciauRow9: 
	Amrediad oed ble fon gymwysRow9: 
	Teitl y cwrsRow1: 
	DarparwrRow1: 
	HydRow1: 
	CymhwysterRow1: 
	Teitl y cwrsRow2: 
	DarparwrRow2: 
	HydRow2: 
	CymhwysterRow2: 
	Teitl y cwrsRow3: 
	DarparwrRow3: 
	HydRow3: 
	CymhwysterRow3: 
	Teitl y cwrsRow4: 
	DarparwrRow4: 
	HydRow4: 
	CymhwysterRow4: 
	Teitl y cwrsRow5: 
	DarparwrRow5: 
	HydRow5: 
	CymhwysterRow5: 
	Dangoswch eich addasrwydd wrth gysylltuch cais ag unrhyw sgiliau cymwysterau hyfforddiant a phrofiad mewn cyflogaeth ac fel arall sydd gennych syn berthnasol ir swydd yr ydych yn ymgeisio amdani NODER gallwch barhau ar dudalennau ar wahân wedi eu hatodin ddiogelRow1: 
	EnwRow1: 
	EnwRow1_2: 
	CyfeiriadRow1_2: 
	CyfeiriadRow2_2: 
	CyfeiriadRow3: 
	CyfeiriadRow3_2: 
	Rhif Ffôn GalwedigaethRow1: 
	Rhif Ffôn GalwedigaethRow1_2: 
	Rhif Ffôn GalwedigaethRow1_3: 
	Rhif Ffôn GalwedigaethRow1_4: 
	Sut ydych yn adnabod eich gilyddRow1: 
	Sut ydych yn adnabod eich gilyddRow1_2: 
	Allwn ni ofyn am eirda cyn y cyfweliad Ie Na: 
	Ie: Off
	Na_3: Off
	Allwn ni ofyn am eirda cyn y cyfweliad Ie Na_2: 
	Ie_2: Off
	Na_4: Off
	Cadwn yr hawl i ofyn am eirdaon oddi wrth unrhyw gyflogwr blaenorol Rhowch ddyddiadau pan NA fyddwch ar gael am gyfweliadRow1: 
	Ydw: Off
	Na_5: Off
	Ydych chi erioed wedi derbyn euogfarn droseddol rhybudd neu gerydd Ydw: Off
	Na_6: Off
	Ydych chin destun archwiliad disgyblu neu rybudd ar hyn o bryd Ydw: Off
	Na_7: Off
	Os ydych rhowch fanylion isod a pharhau ar dudalen ar wahân os ywn angenrheidiolRow1: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Text20: 
	Llofnod yr Ymgeisydd: 
	Dyddiad: 
	Os ‘ydw’ rhowch fanylion a dyddiadauRow1: 
	Os ‘ydw’ rhowch fanylion a dyddiadauRow2: 
	Os ‘ydw’ rhowch fanylion a dyddiadauRow3: 
	Os ‘ydw’ rhowch fanylion a dyddiadauRow4: 
	Os ‘ydw’ rhowch fanylion a dyddiadauRow5: 
	DyddiadRow1: 
	DyddiadRow2: 
	DyddiadRow3: 
	DyddiadRow4: 
	DyddiadRow5: 
	Ydych chi’n perthyn i unrhyw gynghorwyr etholedig neu uwch swyddogion Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful neu i lywodraethwr yr ysgol yr ydych yn gwneud cais am swydd ynddi? Os na ddatgelir y wybodaeth hon gellir eich diarddel o’r penodiad neu, â’ch bod wedi’ch penodi, gallech fod yn atebol i gael eich diswyddo’n ddirybuddRow1: 
	Cod Post: 
	Teitl y Swydd: 
	Dyddiad penodi: 
	Graddfa gyflog: 
	Lwfansau: 
	Prif bynciauRow1: 
	Prif bynciauRow2: 
	Prif bynciauRow3: 
	Pynciau atodolRow1: 
	Pynciau atodolRow2: 
	Pynciau atodolRow3: 
	Rhif DfE: 
	Dyddiad cofrestru: 
	Y berthynas: 
	Rhif Ffôn: 
	Ebost: 
	Symudol: 
	Nos: 
	Rhif Ffôn Dydd: 
	CyfeiriadRow1: 
	CyfeiriadRow2: 
	Cod Post:: 
	Teitl: 
	Enw 1af: 
	Rhif Cyfeirnod: 
	Cyfeirnod: fddf
	Swydd y gwneir cais amdani: 
	Dyddiad Cau: 
	Dyddiad ORow1: 
	Dyddiad IRow1: 
	Dyddiad ORow2: 
	Dyddiad ORow3: 
	Dyddiad ORow4: 
	Dyddiad ORow5: 
	Dyddiad ORow6: 
	Dyddiad ORow7: 
	Dyddiad ORow8: 
	Dyddiad ORow9: 
	Dyddiad IRow2: 
	Dyddiad IRow3: 
	Dyddiad IRow4: 
	Dyddiad IRow5: 
	Dyddiad IRow6: 
	Dyddiad IRow7: 
	Dyddiad IRow8: 
	Dyddiad IRow9: 
	Dangoswch eich addasrwydd wrth gysylltuch cais ag unrhyw sgiliau cymwysterau hyfforddiant a phrofiad mewn cyflogaeth ac fel arall sydd gennych syn berthnasol ir swydd yr ydych yn ymgeisio amdani NODER gallwch barhau ar dudalennau ar wahân wedi eu hatodin ddiogelRow2: 


