
Eich Canllaw i... Gwblhau Ceisiadau 
 Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr mawr yn gofyn i  chi gwblhau ffurflen gais ar-lein neu bapur. Beth 
bynnag yw'r ffurflen, mae cwblhau'r cais yn dda yn gallu cymryd cryn dipyn o amser, felly caniatewch 
ddigon o amser i 'w wneud yn iawn.  

Awgrym Allweddol - gwnewch restr o ofynion y cyflogwr a gwnewch yn siŵr eich 
bod yn rhoi tystiolaeth o sut rydych yn ateb y gofynion yma.  
Mae gan gyflogwyr "restr siopa" o sgil iau, gwybodaeth, profiad a nodweddion ac fe 
fyddan nhw'n l lunio rhestr fer o ymgeiswyr ar sail y rhestr yma.  Gwnewch yn siŵr 
eich bod yn deall  yr hyn maen nhw'n edrych amdano a bod eich cais yn cyfateb â phopeth ar eu rhestr siopa, 
neu fyddwch chi ddim ar y rhestr fer. Gwnewch eich gwaith cartref ar y cyflogwr a'r rôl dan sylw a nodwch 
eich sgiliau, gwybodaeth a phrofiad perthnasol a'ch nodweddion personol. Rhowch enghreifftiau i ddangos 

sut / ble gawsoch chi nhw. 

Am beth mae cyflogwyr yn 
edrych? 
Dadansoddi "Rhestr Siopa'r" Cyflogwr 
• Mae cyflogwyr fel arfer yn darparu disgrifiad swydd a 
manyleb person.  
• Fel arall, efallai byddan nhw'n nodi eu “cymwyseddau 
craidd” neu “ymddygiad”. 
• Edrychwch am gliwiau ar eu gwefan e.e. mewn 
astudiaethau achos neu broffi l iau. 
 
Tystiolaeth 
• Mae cyflogwyr am wybod bod gennych chi'r sgil iau 
a'r cymwyseddau sy'n berthnasol i 'r swydd a bod 
gennych chi gymhelliant i  wneud y swydd. 
• Nid yw pobl sy'n recriwtio am ddarllen jargon na 
datganiadau niwlog; maen nhw am weld tystiolaeth 
bod gennych chi'r potensial i  wneud y swydd. 
• Pan fyddwch chi'n cwblhau ceisiadau, rhaid i  chi ateb 
gofynion y cyflogwr, gan roi enghreifftiau penodol sy'n 
dangos eich bod yn bodloni eu meini prawf dethol. 
• Gallwch chi ddefnyddio enghreifftiau o amrywiaeth o 
feysydd ac fe allen nhw fod yn rhai academaidd; 
profiad o fod â chyfrifoldeb; diddordebau allanol; neu 
brofiad gwaith; gwirfoddoli  neu swyddi rhan amser. 
 

Sgiliau, Cymwyseddau ac 
Ymddygiad 
Mae cyflogwyr yn defnyddio terminoleg wahanol, ond 
yn y bôn, fe fyddan nhw wedi nodi'r prif nodweddion 
maen nhw am weld tystiolaeth ohonyn nhw.  
 
Gall cymwyseddau gynnwys:  
 

• Gwaith tîm / Rheoli ac Arwain Pobl  
• Cyfathrebu a Dylanwadu  
• Profiad y Cwsmer / Cleient  
• Arloesedd / Crebwyll Masnachol  
• Hyblygrwydd a'r Gallu i Addasu  
• Gwneud Penderfyniadau a Datrys Problemau  
• Cynllunio a Threfnu  
• Sgiliau sy'n Benodol i'r Swydd / Sector. 
 

Datganiadau Personol 
• Mae llawer o geisiadau yn gofyn i  chi gwblhau 
datganiad personol i  gefnogi'ch cais. Fel arfer, maen 
nhw'n gallu gofyn ‘Esboniwch sut rydych yn bodloni'r 
meini prawf dethol gan roi tystiolaeth o'ch addasrwydd'. 
• Mae datganiadau personol yn rhoi'r cyfle i  chi egluro 
pam eich bod yn gwneud cais am y swydd a rhoi 
tystiolaeth eich bod yn bodloni'r meini prawf dethol. 
• Bydd rhai cyflogwyr yn eich cyfyngu i  ofod penodol ond 
bydd erail l  yn hapus i  chi barhau ar dudalennau 
ychwanegol. 
• Dylech ateb pob un o ofynion y cyflogwr gan ddarparu 
tystiolaeth fanwl ar gyfer y cymwyseddau, y profiad a'r 
wybodaeth sydd eu hangen. 
• Mae angen i  chi ysgrifennu eich datganiad mewn ffordd 
hawdd ei deall  gyda brawddegau byr, cryno. Bydd y 
geiriau sydd wedi'u rhestru ar ddiwedd y canllaw yma yn 
eich helpu i  ysgrifennu mewn ffordd gryno. 
• Ceisiwch ymdrin â'r meini prawf yn yr union drefn ag y 
maen nhw'n ymddangos. 
• Dylech ei gwneud hi'n haws i 'r cyflogwr wirio yn erbyn 
eu "rhestr siopa" drwy roi digon o fylchau yn y testun, 
gan ddefnyddio penawdau a/neu bwyntiau bwled sy'n 
ymwneud â'r meini prawf dethol. 
 
 
 
 



 

Addysg / Cymwysterau 
• Oni bai bod y ffurflen gais yn dweud wrthych i  
wneud fel arall, mae'n well nodi manylion eich addysg 
gyda'r cymwysterau mwyaf diweddar yn gyntaf. 
• Os nad oes l lawer o ofod, efallai bydd angen i  chi 
grynhoi eich modiwlau / graddau, neu efallai bydd yn 
bosibl rhoi manylion amdanynt ar wahân. 
• Os nad yw'ch cymwysterau yn trosglwyddo'n hawdd 
i bwyntiau UCAS ac nad oes gofod i  esbonio, efallai 
bydd angen i  chi gysylltu â'r cyflogwr am gyngor. 
• Mae cyngor ar gyfatebiaeth cymwysterau tramor ar 
gael yma: www.naric.org.uk  
 
 
 

Cyflogaeth / Profiad Gwaith 
• Fel gydag addysg, mae'n well nodi manylion eich 
swyddi / profiad gwaith gan ddechrau gyda'r 
diweddaraf yn gyntaf. Fel arfer ni fydd angen i  chi roi 
cyfeiriad l lawn y cyflogwyr. 
• Disgrifiwch eich cyfrifoldebau a'ch cyflawniadau yn 
eich rolau gan sicrhau eich bod yn amlygu eich sgil iau. 
Os bydd y gofod yn brin, rhowch fanylion y rolau 
mwyaf perthnasol gan grynhoi y gweddill . 
• Peidiwch ag anghofio manylion gwirfoddoli, cysgodi 
a swyddi rhan amser. 
 

Diddordebau a Chyflawniadau 

• Mae'r adran yma yn rhoi cyfle i  chi ymhelaethu ar y 
pethau rydych yn eu mwynhau y tu allan i  oriau 
gwaith neu astudio. Gallai'r diddordebau hyn fod yn 
gysylltiedig â'r swydd neu'r yrfa y mae gennych 
ddiddordeb ynddi, neu gallant roi syniad mwy cyflawn 
i'r cyflogwr amdanoch chi fel person, eich 
personoliaeth a'r hyn sy'n eich cymell. 
• Weithiau byddwch yn gweld adran cyflawniadau ar 
ffurflen gais l le gallwch chi hyrwyddo pethau rydych 
yn ymfalchïo'n arbennig ynddynt. Gallai'r rhain fod yn 
gyflawniadau academaidd, chwaraeon neu 
entrepreneuraidd, cyfrifoldebau, bod yn aelod 
gweithgar o glwb, codi arian dros elusen neu 
gyflawniadau ym myd gwaith. 
• Mae'n bwysig i  chi amlygu eich cyflawniadau drwy'r 
ffurflen gais i  gyd (ac nid yn yr adran Cyflawniadau yn 
unig) gan y bydd hyn yn gymorth i  chi sefyll  allan a 
rhoi tystiolaeth i 'r cyflogwr o'ch gallu i  berfformio tasg 
neu rôl i  safon uchel. 
 

Cwestiynau yn Seiliedig ar Sgiliau 

Mae cwestiynau yn seil iedig ar sgiliau neu gymwyseddau 
wedi'u cynllunio i  edrych am dystiolaeth o sgil iau / 
ymddygiad (cymwyseddau) allweddol mae'r cyflogwr 
wedi'u nodi fel rhai sy'n hanfodol ar gyfer y swydd. 

Mewn nifer cyfyngedig o eiriau, bydd y cyflogwr yn gofyn i  
chi roi enghraifft sy'n dangos y cymhwysedd e.e. 
'Disgrifiwch sut rydych chi wedi cyflawni nod drwy 
ddylanwadu ar weithredoedd neu farn pobl erail l . 

Beth oedd yr amgylchiadau? Beth wnaethoch chi i  wneud 
gwahaniaeth?' Pan fyddwch chi'n ateb y cwestiynau sy'n 
seil iedig ar sgiliau neu gymwyseddau, meddyliwch am 
enghraifft gadarnhaol sy'n dangos y sgil  angenrheidiol. 
Gallwch ddefnyddio'r dechneg  STAR (yn Saesneg) i 'ch 
helpu i  strwythuro'ch ymateb: 

Sefyllfa 
• Yn gryno, nodwch y cefndir i 'r esiampl neu'r sefyllfa. 
Tasg 
• Yn gryno, eglurwch natur y dasg/problem/gweithgaredd 
dan sylw. 
Action/Gweithredu 
• Eglurwch beth wnaethoch i  wneud gwahaniaeth, gan 
amlygu'r sgil iau y gwnaethoch eu defnyddio. 
Results/Canlyniadau 
• Disgrifiwch y canlyniadau - canlyniad cadarnhaol 
gobeithio, a'r hyn y gwnaethoch ei ddysgu o'r profiad. 

 
 
 

Ychydig o gyngor  

Ymchwiliwch i'r Cyflogwr a'r Rôl dan sylw 
• Cyn i  chi ddechrau ysgrifennu, gwnewch yn siŵr eich 
bod yn deall  yr hyn y mae'r cyflogwr yn chwilio amdano. 
Rhowch dystiolaeth 
• Nid yw'n ddigon i  ddweud bod gennych sgil  neu brofiad 
arbennig, dylech roi enghreifftiau i  gefnogi hyn. 
Byddwch yn Glir ac yn Gryno 
• Dylech ysgrifennu'ch cais yn gywir gyda iaith gryno a 
chadarnhaol. 
Sillafu a Gramadeg 
• Dyma'r enghraifft gyntaf o'ch gwaith y bydd cyflogwr yn 
ei gweld, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn creu argraff 
dda. 
• Dylech wirio eich sil lafu a'ch gramadeg cyn i  chi anfon 
eich cais - peidiwch ag ymddiried mewn meddalwedd 
gwirio gramadeg. 
Caniatewch ddigon o amser 
• Mae cwblhau cais yn iawn yn gallu cymryd amser, 
gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi digon o amser i  chi'ch 
hun wneud hyn yn iawn. 
Cadwch Gopi 
• Dylech gadw copi o'ch cais bob amser, bydd ei angen 
arnoch pan gewch wahoddiad am gyfweliad. 

 
 

http://www.naric.org.uk/


 

 

 

 

 

 

  

 

Geiriau Gweithredol - bydd defnyddio geiriau gweithredol yn eich helpu i ysgrifennu mewn ffordd ddeinamig a 
chryno. 
Gallu 
Cyflawni 
Sicrhau 
Gweinyddu 
Cynghori 
Dadansoddi 
Rhagweld 
Penodi 
Gwerthuso 
Cymeradwyo 
Trefnu 
Cyrraedd 
Asesu 
Archwilio 
Cyfoethogi 
Atal 
Osgoi 
Adeiladu 
Crynhoi 
Canoli 
Cyfuno 
Cwblhau  
Cyfansoddi 
Creu 
Rheoli 
Trosi 
Cydlynu 
Cywiro 
Cwnsela 
Creu 
Lleihau 
Diffinio 

Arddangos 
Dylunio 
Penderfyniad 
Datblygu 
Dyfeisio 
Cyfarwyddo 
Dogfennu 
Dyblu 
Golygu 
Effeithio 
Effeithiol 
Effeithlon 
Dileu 
Cyflogi 
Cadarnhau 
Saernïo 
Gwella 
Sicrhau 
Brwdfrydig 
Sefydledig 
Amcangyfrif 
Gwerthuso 
Rhagori 
Gweithredu 
Rhagorol 
Tynnu 
Rhagweld 
Ffurfio 
Llunio 
Cynhyrchu 
Arwain 
Gweithredu 

Gwella 
Arbrofi 
Cynyddu 
Cychwyn 
Menter 
Ysbrydoli 
Arolygu 
Dechrau 
Cyfeirio 
Integreiddio 
Dehongli 
Cyfweld 
Cyflwyno 
Dyfeisio 
Ymchwilio 
Arweiniad 
Cyd-drafod 
Ysgafnhau 
Lansio 
Cynnal 
Rheoli 
Marchnata 
Moderneiddio 
Monitro 
Negodi 
Prynu 
Gweithredu 
Cyfle 
Trefnus 
Trefnu 
Cychwyn 
Perfformio 

Dyfalbarhad 
Arloesi 
Cynllunio 
Safle 
Cadarnhaol 
Ymarferol 
Paratoi 
Cyflwyno 
Atal 
Blaenoriaethu 
Prosesu 
Caffael 
Medrus 
Dyrchafu 
Profi 
Darparu 
Cyhoeddi 
Pwrcasu 
Argymell 
Recriwtio 
Cywiro 
Ail-ddylunio 
Lleihau 
Rheoleiddio 
Gwrthod 
Cysylltiedig 
Unioni 
Ad-drefnu 
Ymchwilio 
Gwydnwch 
Datrys 
Ailwampio 

Diwygio 
Tanio 
Arbed 
Amserlennu 
Sicrhau 
Dethol 
Hunan-ddigonol 
Symleiddio 
Datrys 
Manylu 
Staffio 
Safoni 
Ysgogi 
Symleiddio 
Goruchwylio 
Cefnogi 
Rhagoriaeth 
Arolygu 
Dysgu 
Terfynu 
Profi 
Trwyadl 
Tynhau 
Masnachu 
Hyfforddi 
Trosi 
Treblu 
Defnyddio 
Bywiogi 

Cymorth a gwybodaeth ychwanegol 
Adnoddau Ceisiadau   
• Ewch i  weld ein hadnoddau ar gyfer gwneud ceisiadau ar y wefan gyrfaoedd www.southwales.ac.uk/careers 
Gofyn am Gyngor gan Gynghorydd Gyrfaoedd 
• Gall  cynghorydd gyrfaoedd wirio eich ceisiadau cyn i  chi eu hanfon - nail l  ai drwy apwyntiad neu drwy ddefnyddio'r 
gwasanaeth ar-lein "Gofyn Cwestiwn". Mae manylion ar ein gwefan www.southwales.ac.uk/careers  

Os bydd angen copi o’r daflen hon arnoch mewn fformat gwahanol, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Myfyrwyr. 
Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd. www.southwales.ac.uk/careers  
Casnewydd: 01633 435290, Pontypridd a Chaerdydd: 01443 482080. 
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