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Cais am Gyflogaeth 

 
Mae modd cyflwyno ceisiadau’n Saesneg yn ogystal â 

Chymraeg. Ni fydd ceisiadau sy’n cael eu cyflwyno’n 

Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Os gwelwch yn dda, defnyddiwch fersiwn Saesneg y 

ffurflen hon os dyna yw eich dewis. 

 

 

 

 

 

Manylion Personol 

Teitl Cyfenw / Enw Teulu Enw cyntaf 

                  

Cyfeiriad Cartref 

      Cod Post 

      

Rhif Cyswllt Dewisol Rhif Cyswllt Arall Cyfeiriad e-bost 

                  

Cenedligrwydd (perthnasol i 

bob ymgeisydd) 

Ydych chi’n gymwys i weithio yn y DU? 

      Ydw       Nac Ywd    Mae gwybodaeth bellach am ba ddogfennau sydd eu 

hangen fel prawf o gymhwysedd ar gael ar ein gwefan cyflogaeth: 

http://www.open.ac.uk/about/employment/eligibility-to-work-in-the-UK 

 

Ydych chi wedi gweithio i’r 

Brifysgol Agored o’r blaen? 

Os do, beth oedd eich rhif 

adnabod staff/OUCU? 

Ydw       Nac ydw         

Manylion y Swydd Wag: 

Cyfeirnod       

Teitl y Swydd       

Ar gyfer ceisiadau mewnol : 

Rhif Staff       

http://www.open.ac.uk/about/employment/eligibility-to-work-in-the-UK
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Faint o rybudd sydd angen i chi ei roi i'ch cyflogwr presennol?       

Ble welsoch chi'r swydd hon yn cael ei hysbysebu?       

 

Canolwyr 

Nodwch isod enwau a chyfeiriadau'r bobl y gallwn gysylltu â hwy i gael gwybodaeth ynglŷn â'ch gwaith, profiad a 
nodwch eich perthynas â'r canolwr. Ar gyfer swyddi academaidd dylid darparu tri chanolwr, ac ar gyfer swyddi eraill, 
rhowch fanylion un canolwr, sef eich cyflogwr presennol neu fwyaf diweddar (os buoch yn gyflogedig yn flaenorol). 
Os ydych newydd adael ysgol/coleg, cewch roi manylion eich Pennaeth/Prifathro. 

1.Cyflogwr presennol/diweddaraf:       2. Perthynas:       3. Perthynas:       

Enw       Enw       Enw       

Cyfeiriad       Cyfeiriad       Cyfeiriad       

Cod post       Cod post       Cod post       

Ffôn       Ffôn       Ffôn       

Symudol       Symudol       Symudol       

E-bost       E-bost       E-bost       

A allwn gysylltu â'r canolwr 

 hwn cyn y cyfweliad? 

Cewch      

Na     
A allwn gysylltu â'r canolwr 

 hwn cyn y cyfweliad? 

Cewch      

Na     

A allwn gysylltu â'r canolwr 

 hwn cyn y cyfweliad? 

Cewch      

Na     

Os cynigir swydd i chi, nodwch mai polisi'r Brifysgol yw y bydd unrhyw gynnig ysgrifenedig o gyflogaeth yn amodol 
ar gael geirdaon boddhaol, o leiaf hyd nes y bydd geirda gan y cyflogwr mwyaf diweddar yn cael ei dderbyn a’i 
ystyried yn foddhaol. 

 

Os oes unrhyw ganolwr yn eich adnabod o dan gyfenw arall yna 

rhowch fanylion: 

      

 

Rhowch wybod i ni, trwy dicio’r blwch, os hoffech ddefnyddio’r 

Gymraeg mewn cyfweliad neu unrhyw fath arall o asesiad: 

   

 

Bydd y Brifysgol yn darparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i Saesneg ar gyfer y pwrpas hwn os bydd angen, os 
na fydd y cyfweliad neu’r asesiad yn cael ei gwblhau yn Gymraeg yn unig. 
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Datgelu Collfarnau Troseddol 

I wneud cais am swydd yn y Brifysgol Agored, mae'n rhaid i chi ddweud wrthym am unrhyw euogfarnau heb eu 
disbyddu sydd gennych. 

Wrth wneud cais am swyddi penodol, bydd angen i chi hefyd ddatgan collfarnau troseddol sydd wedi’u disbyddu, 
cyhuddiadau sy'n aros am ddedfryd/ymchwiliadau presennol gan yr heddlu, achosion o rwymo, rhybuddion a 
rhybuddiadau neu geryddon. (Gweler eitem 2 isod)  

Caiff y wybodaeth a rowch ei thrin yn gwbl gyfrinachol a’i hystyried mewn perthynas â'r swydd rydych yn gwneud 
cais amdani yn unig. 

Os byddwch yn datgelu collfarn, nid yw o reidrwydd yn golygu na fyddwn yn eich ystyried na'ch penodi. Ein prif 
ystyriaeth fydd a fyddai'r drosedd yn golygu eich bod yn anaddas ar gyfer y math o waith rydych yn gwneud cais 
amdano.  

1. Darllenwch y nodiadau yn yr adran hon yn ofalus a nodwch unrhyw gollfarnau heb eu disbyddu isod (mae 
gwybodaeth bellach am gyfnodau adsefydlu ar gael o http://www.open.ac.uk/about/employment/disclosure-
of-criminal-convictions). 

2. Mae swyddi penodol wedi'u heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi 
hefyd nodi collfarnau troseddol sydd wedi’u disbyddu, cyhuddiadau sy'n aros am ddedfryd/ymchwiliadau 
presennol gan yr heddlu, achosion o rwymo, rhybuddion a rhybuddiadau neu geryddon os ydych yn gwneud cais 
am swydd lle y byddwch yn debygol o ddod i gysylltiad rheolaidd â phlant a phobl ifanc o dan 18 oed neu 
grwpiau eraill sy'n agored i niwed. Efallai y bydd yna swyddi penodol eraill sydd wedi'u heithrio o'r Ddeddf hefyd 
- lle bydd hyn yn berthnasol, bydd yr hysbyseb swydd a/neu'r wybodaeth recriwtio ategol yn nodi hynny. Bydd 
angen datgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer pob un o'r swyddi sydd o dan y categori hwn 
pan gynigir y swydd i ymgeisydd. 
 

A oes gennych unrhyw gollfarnau troseddol i'w datgelu?             Oes       Nac oes   

Os oes, cwblhewch yr adran isod: 

Trosedd Dyddiad y Gollfarn Dedfryd 

                  

                  

                  

Efallai y bydd gofyn i chi roi rhagor o wybodaeth mewn perthynas ag unrhyw gollfarn yn y cyfweliad. 

Rwyf yn ardystio bod y wybodaeth uchod (ac unrhyw wybodaeth arall ynghlwm) yn gywir ac rwy’n deall bod angen 
i’r Brifysgol Agored gymryd y camau rhesymol i gadarnhau’r wybodaeth (e.e. trwy dderbyn prawf o gymwysterau).  
Rwyf yn deall y bydd y Brifysgol Agored yn prosesu ac yn cadw gwybodaeth bersonol o’r daflen hon am resymau sy’n 

gysylltiedig â fy nghais. Cedwir y wybodaeth ar gyfer fy iechyd a fy niogelwch fy hun yn ogystal tra byddaf ar y 

safleoedd, fy nghofnod cyflogi os caf y mhenodi, ac unrhyw ddadansoddiad ystadegol. 

Am fwy o wybodaeth ar sut mae’r Brifysgol Agored yn defnyddio data personol, gwelwch Hysbyseb Preifatrwydd 

Staff, Gweithwyr ac Ymgeiswyr.  

 

Enw       Dyddiad Cwblhau       

http://www.open.ac.uk/about/employment/disclosure-of-criminal-convictions
http://www.open.ac.uk/about/employment/disclosure-of-criminal-convictions
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Mae gennych hawl, o dan y ddeddfwriaeth diogelu data i gael copi o’r wybodaeth sy’n cael ei chadw amdanoch 
(hawl ‘mynediad y gwrthrych’). Gallwch gael y wybodaeth drwy ysgrifennu at: Cydgysylltydd Diogelu Data, Y Brifysgol 
Agored, PO Box 497, Walton Hall, Milton Keynes MK7 6AA. 

 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dychwelyd y ffurflen gais wedi'i llenwi ynghyd â'r ffurflen monitro Cyfle 
Cyfartal atodedig (y mae'n rhaid iddi gynnwys eich dyddiad geni cyn y gallwn barhau â'ch cais) i’r 
cyfeiriad ebost dangosir ar y hysbyseb.  

Gofynnir i chi nawr lenwi’r Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal yn yr adran isod. 



Y Brifysgol Agored, Gwasanaethau Pobl, PSF168W, Mawrth 2019 | Tudalen 5 o 6 

 

Ymgeiswyr Allanol yn Unig 

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal 

 
Mae'r Brifysgol Agored yn gyflogwr cyfle cyfartal. 
 
Mae gennym bolisi cyfle cyfartal, sydd â'r nod o sicrhau na chaiff unrhyw ymgeisydd am swydd driniaeth llai ffafriol 
ar sail amherthnasol (e.e. rhyw, hil, lliw, tarddiad ethnig neu genedlaethol, oedran, anabledd, crefydd, cyfeiriadedd 
rhywiol neu statws priodasol), ac na fydd o dan anfantais oherwydd amodau neu ofynion na ellir dangos iddynt gael 
eu cyfiawnhau ac nad ydynt yn berthnasol i'r swydd. 
 
Er mwyn sicrhau y cyflawnir y polisi hwn, mae angen i ni gael rhyw fodd o fonitro ein gweithgaredd recriwtio a 
dethol.  Dim ond fel hyn y gallwn nodi ffynonellau posibl o wahaniaethu a chymryd camau gweithredu adferol.  Am y 
rheswm hwn yn unig, byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech yn ateb y cwestiynau canlynol.   
 
Ar ôl ei derbyn, caiff y ffurflen fonitro ei gwahanu oddi wrth y ffurflen gais a'i chadw'n ddiogel. Caiff ei thrin yn gwbl 
gyfrinachol a dim ond at ddibenion monitro ystadegol y caiff ei defnyddio.  Er mwyn cyflawni'r dull hwn mae angen 
eich cymorth arnom a byddem yn ddiolchgar pe byddech yn rhoi'r wybodaeth y gofynnir amdani; ni chaiff y 
wybodaeth hon ei gweld na'i defnyddio yn ystod y broses ddethol.   
 

Adran 1 

 

Adran 2 

 

Adran 3 

Dyddiad Geni Enw Teulu neu Gyfenw Enw(au) Cyntaf 

                  
 
 Mae’n rhaid rhoi'r wybodaeth hon er mwyn cyflawni ein gweithdrefnau. 
 
 

Dewiswch un o bob un o'r adrannau canlynol i'ch disgrifio'ch hun orau: 

Rhyw Anabledd: 

A ydych yn eich 
ystyried eich hun 
yn anabl? 

 
 
Ydw      Nac ydw      
Byddai'n well gennyf beidio â dweud    

Gwryw            Benyw   

 
Dan y Ddeddf Cydraddoldeb, diffinnir anabledd fel nam corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith sylweddol a 
hirdymor ar allu unigolyn i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd. 
 

Crefydd neu gred (Disgrifiwch eich crefydd neu gred) 

Dim crefydd  Cristnogol – Eglwys Iwerddon  Sikh  

Bwdhaidd 
 Cristnogol – Eglwys 

Fethodistaidd yn Iwerddon 
 

Ysbrydol  
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Adran 4 

 

Adran 5 

Cyfeiriadedd Rhywiol (Disgrifiwch eich cyfeiriadedd rhywiol) 

Tuag at 
bobl o ryw 
wahanol 
(heteroryw
iol) 

 Tuag at 
ddynion 
o'r un 
rhyw 
(hoyw) 

 Tuag at 
ferched o'r 
un rhyw 
(lesbiaidd) 

 Tuag at bobl 
o'r ddau ryw 
(deurywiol) 

 Arall (e.e. 
anrhywiol  

 Byddai’
n well 
gennyf 
beidio 
â 
dweud 

 

 

Adran 6 

Cefndir cymunedol (D.S. Mae'r cwestiwn hwn ar gyfer cyflogeion (a cheisiadau am swyddi gwag) yng Ngogledd 
Iwerddon yn unig) 

Y Gymuned 
Brotestannaidd  

 Y Gymuned Gatholig  Y naill na’r llall  

 

 Byddai’n well 
gennyf beidio â 
dweud  

 

 

Cristnogol 
 Cristnogol - Enwad Arall 

 
Crefydd neu gred arall – nodwch 
(dewisol) 

Cristnogol – Eglwys yr Alban  Hindŵaidd        

Cristnogol – Yr Eglwys 
Gatholig 

 Iddewig 
 

Eglwys Bresbyteraidd yn 
Iwerddon 

 Mwslimaidd 
 

Byddai'n well gennyf beidio â 
dweud 

 

Tarddiad Ethnig 

Gwyn Prydeinig  

Gwyn Seisnig  

Gwyn Gwyddelig  

Gwyn Albanaidd  

Gwyn Cymreig  

Teithiwr Gwyddelig  

Cefndir Gwyn Arall  

  

Ddim yn Hysbys  

Byddai’n well gennyf 
beidio â dweud 

 

 
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig 
– Bangladeshaidd 

 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig 
- Tsieineaidd  

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig 
- Indiaidd  

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig 
- Pacistanaidd 

 

Cefndir Asiaidd Arall  

 
Du neu Ddu Brydeinig - 
Affricanaidd  

Du neu Ddu Brydeinig - 
Caribïaidd  

Cefndir Du Arall  

 

Cymysg - Gwyn ac Asiaidd  

Cymysg -  Gwyn a Du 
Affricanaidd  

Cymysg - Gwyn a Du 
Caribïaidd  

Cefndir Cymysg arall  

  

Arabaidd  

Sipsiwn neu Deithiwr  

Grŵp Ethnig Arall  

 


