
Eich Canllaw i... Lythyron Eglurhaol 
Mae'r l lythyr eglurhaol sy'n mynd gyda'ch cais am swydd yr un mor bwysig â'ch CV. Dyma'r peth cyntaf 
y bydd cyflogwr yn ei ddarllen a bydd yn rhoi cyfle i  chi amlygu eich prif sgil iau a'ch profiadau.  Mae 
hefyd yn rhoi cyfle i  chi ddangos i 'r cyflogwr eich bod wedi'ch cymell i  wneud y swydd, yn ogystal â 
dangos bod y sgil iau cywir gennych chi. 
  

Awgrym Allweddol - Dylech deilwra eich llythyr yn ôl y swydd / cyflogwr  
Mae ailgylchu yn wych i 'r blaned ond yn wael ar gyfer ceisiadau am swydd!  Fydd 
anfon l lythyr sy'n edrych fel rhywbeth rydych yn ei anfon at bawb ddim yn creu argraff dda iawn ar gyflogwyr.  
Pam ddylen nhw gymryd amser i  ddarllen eich cais os nad ydych chi wedi rhoi unrhyw amser ac ymdrech i 'w 
ysgrifennu? 
 Gwnewch eich gwaith cartref ar y cyflogwr a'r rôl dan sylw gan amlygu eich sgiliau, eich gwybodaeth, eich 
profiad perthnasol ynghyd â'ch rhinweddau personol. Rhowch dystiolaeth i gefnogi hyn. 

Fformat ac Arddull 

Gall yr 'arddull ' byddwch yn ei ddefnyddio ddibynnu ar y 
math o swydd neu'r sector rydych yn gwneud cais ar ei 
chyfer, ond yn gyffredinol, dylech ddilyn y canlynol: 
 
Cyflwyniad  
• Dylech fformatio eich CV a'ch l lythyr yn yr un ardull  - 
dylent edrych fel pecyn. 
• Defnyddiwch ffont proffesiynol cl ir fel Arial neu Calibri a 
defnyddio maint darllenadwy (pwynt 10, 11 neu 12). 
 
Cynllun 
• Dylai eich l lythyr edrych yn broffesiynol, a dylai fod 
ganddo gynllun busnes ffurfiol - oni bai y cewch wybod fel 
arall. 
 
Hyd 
• Cadwch y l lythyr yn fyr ac wedi'i  strwythuro'n dda - 
dylid gosod y paragraffau mewn ffordd resymegol.  Mae 
un ochr A4 gyda thri neu bedwar paragraff yn ddelfrydol. 

Cymorth a gwybodaeth ychwanegol 

Teclyn Creu Llythyr Cais 
• Ymhlith ein Teclynnau Cyflogadwyedd yn Unilife 
Connect mae Teclyn Creu Llythyr Cais i 'ch helpu i  
ddrafftio l lythyron i  gydfynd â'ch cais am swydd. 

Llythyrau Enghreifftiol 
 • Ewch i  weld y l lythyrau enghreifftiol ar y wefan 
gyrfaoedd er mwyn cael ambell i  syniad  
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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. 

 

Ychydig o gyngor  

Byddwch yn Glir ac yn Gryno 
• Dylech ysgrifennu eich l lythyr yn iawn gyda iaith 
gadarnhaol a chryno. 
Dylech ymchwilio 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 
• Dylech gefnogi eich sgil iau neu brofiad penodol gydag 
enghreifftiau neu eu nodi ar eich CV. 
 
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 bob amser cyn 
i  chi anfon eich l lythyr - peidiwch ag ymddiried mewn 
meddalwedd gwirio gramadeg. 
 
Anfonwch y Llythyr at Berson go iawn 
• Dylech ddod o hyd i  enw'r person rydych yn 
ysgrifennu ato a chyfeirio'r l lythyr at y person hwnnw. 
Os nad yw'r manylion hynny gennych, gallech gysylltu 
â'r cwmni ymlaen l law i weld at bwy y dylech anfon 
eich l lythyr. 
 
E-bostio Ceisiadau 
• Os ydych yn anfon eich CV drwy e-bost dylech atodi 
eich l lythyr hefyd, neu roi fersiwn fyrrach o'r l lythyr fel 
rhan o'ch e-bost. 
 
Cadwch Gopi 
• Dylech gadw copi o'ch ceisiadau bob amser, bydd 
angen y rhain arnoch pan gewch eich gwahodd am 
gyfweliad. 
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Paragraff 1 

Cyflwynwch eich hun a pham rydych 
yn cysylltu â'r cwmni. Nodwch am ba 
swydd rydych yn ceisio a ble a phryd yr 
hysbysebwyd y swydd. 

 

 
Jo Enghraifft 

10 Cae'r Berllan 
Caerdydd 

CFXX 2XX 

Mrs J Jones 
Rheolwr Gyfarwyddwr 
Cwmni Peirianneg Caerdydd 
Ystad Ddiwydiannol Caerdydd 
CFXX 8XX 
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Annwyl Mrs Jones, 
 
Ar hyn o bryd rwy'n fyfyriwr ail flwyddyn Gradd BSc (Anrhydedd) 
mewn Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu ym Mhrifysgol 
Enghraifft ac rwy'n dymuno trefnu lleoliad peirianneg am 
flwyddyn ar gyfer 2017-2018. Rwyf yn ymgeisio am y lleoliad 
dylunio peirianyddol (cyfeirnod 105982) a hysbysebwyd yn 
ddiweddar ar wefan Gwasanaeth Gyrfaeoedd y Brifysgol ac 
amgaeaf fy CV. 
 
Rwy'n gwneud cais i Gwmni Peirianyddol Caerdydd gan fod y 
cwmni'n cael ei gydnabod fel arweinydd ym maes datrysiadau 
peirianneg weithgynhyrchu a rheolaeth ym Mhrydain. Ar ôl 
ymchwilio i'ch gwefan mae agwedd Ymchwil a Datblygu eich 
gwaith yn apelio'n fawr ataf ynghyd â'r ystod o brosiectau y mae 
eich cwmni wedi ymgymryd â nhw. Byddai cael lleoliad gwaith yn 
rhoi cyfle i mi, nid yn unig i ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf, 
ond hefyd i weithio gyda thîm o bobl broffesiynol sy'n arbenigwyr 
ym maes peirianneg. 
 
Fel y gwelwch o'r CV amgaeedig, mae fy nghwrs gradd wedi rhoi 
cefndir technegol cadarn i mi gan ei fod wedi cwmpasu modiwlau 
mewn peirianneg, thermodynameg, CAD, offer a rheoli, 
gweithgynhyrchu a deunyddiaeth. Rwyf hefyd wedi ymgymryd â 
phrosiect ail flwyddyn sy'n cynnwys dylunio a chreu lifft hydrolig 
gyda synwyryddion. Roeddwn yn ymwneud â phob cam o'r cylch 
datblygu, o'i ddylunio i'r prototeip terfynol. Cefais 70% ar gyfer yr 
aseiniad hwn yn ogystal â phrofiad rheoli prosiect gwerthfawr. 
Rwy'n berson sy'n dysgu'n gyflym, sy'n gweithio'n galed ac sy'n 
hyblyg ac mae gennyf agwedd broffesiynol a chyfrifol. 
 
Rwyf ar gael am gyfweliad ar ddyddiad ac amser sy'n gyfleus i 
chi. Os hoffech fwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â mi. 
Edrychaf ymlaen at glywed gennych yn y dyfodol agos. 
 
Yn gywir, 
 
Jo Enghraifft 
 
Jo Enghraifft 

Paragraff 2 

 Dangoswch i 'r cyflogwr eich bod wedi 
gwneud eich ymchwil a'ch bod yn deall  
y busnes a'r swydd.  Dangoswch eich 
cymhelliad drwy egluro beth sy'n 
apelio atoch chi am y cyflogwr / swydd. 

Paragraff 3 

Cyflwynwch eich CV a chrynhowch eich 
prif sgil iau, eich gwybodaeth, eich 
nodweddion personol a'ch profiad sy'n 
berthnasol i 'r swydd. Rhowch 
dystiolaeth o sut rydych wedi meithrin 
neu arddangos y sgil iau hyn. E.e. 
gwaith cwrs / prosiect a phrofiad 
gwaith blaenorol. Ychwanegwch 
unrhyw beth arall  sy'n bwysig yn eich 
barn chi. E.e. nodweddion ac agwedd 
bersonol / beth sy'n eich cymell. 

 

Paragraff 4 

Gorffennwch y l lythyr mewn ffordd 
gwrtais a chadarnhaol. Dylech hefyd 
nodi eich bod ar gael am gyfweliad. 
Os ydych yn ysgrifennu yn Saesneg a'ch 
bod yn gwybod beth yw enw'r 
cyflogwr, defnyddiwch “Yours 
sincerely”, os ydych wedi cyfeirio'r 
l lythyr “Dear Sir / Madam, dylech 
ddefnyddio “Yours faithfully”. 

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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