
Eich Canllaw i... Gyfweliadau 
Mae cyfweliad yn broses ddwy ffordd; mae'n sgwrs wedi'i  strwythuro - nid croesholi  yw'r nod.  Mae'n 
gyfle i 'r cyflogwr eich asesu ac i  chi benderfynu a yw'r swydd, y cyflogwr a'r amgylchedd gwaith yn 
iawn i chi. Os ydych wedi cael gwahoddiad i  gyfweliad, dylech fod yn falch gan fod y cyflogwr yn 
awyddus i  gwrdd â chi - cawson nhw argraff dda ohonoch chi ar bapur ac maen nhw am brofi hyn 
ymhellach i  weld a fyddech chi'n addas i 'r sefydliad ac a oes gennych chi'r sgil iau a'r cymhelliant ar 
gyfer y swydd. 

 Awgrym Allweddol - Paratowch!  
Mae cyfweliadau fel arholiad, ac fel arholiadau, rydych yn annhebygol o wneud yn dda os nad ydych wedi 
paratoi.  Efallai na fyddwch chi'n gallu rhagweld pob cwestiwn y bydd y cyflogwr yn ei ofyn, ond gallwch 
feddwl am y pynciau sy'n debygol o godi felly does dim esgus i  beidio â pharatoi ar eu cyfer.  
Gwnewch eich gwaith cartref cyn y cyfweliad a byddwch yn barod i siarad, gydag enghreifftiau, am eich 
sgiliau, eich gwybodaeth, profiad, nodweddion personol a'ch cymhelliant. 

Mathau o gyfweliadau 
Bydd rhai cyflogwyr yn cynnal un cyfweliad i  
benderfynu ar yr ymgeisydd o'u dewis, ond bydd erail l  
efallai 'n gofyn i  ymgeiswyr fynychu dau neu fwy o 
gyfweliadau. 

Gall  lefel ffurfioldeb y cyfweliad a nifer y bobl sy'n 
cyfweld â'r ymgeiswyr amrywio o un cyflogwr i 'r l lall, 
felly ddylai hyn ddim gwneud unrhyw wahaniaeth 
cyhyd â'ch bod wedi paratoi'n dda. 

Cyfweliadau yn seiliedig ar sgiliau  

• Caiff y math hwn o gyfweliad ei ddefnyddio i  werthuso 
eich sgil iau (efallai bydd rhai cyflogwyr yn eu galw'n 
gymwyseddau neu ymddygiad). 
• Caiff yr un cwestiynau eu gofyn i  bob ymgeisydd - 
dyma'r math mwyaf cyffredin o gyfweliadau ar gyfer 
swyddi i  raddedigion. 
• Gallech chi ddefnyddio'r dechneg STAR (yn Saesneg) 
i 'ch helpu strwythuro eich atebion:  
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. 

NODER. Gweithredu a Chanlyniadau fydd yn sgorio'r 
marciau i  chi felly byddwch yn gryno wrth sôn am y 
Sefyllfa a'r Dasg. 

Cyfweliadau grŵp 

• Bydd rhai cyflogwyr yn cyfweld â grŵp o ymgeiswyr 
gyda'i  gilydd ac efallai bydd gofyn iddyn nhw gwblhau 
tasg fel tîm. Byddwch yn cael eich monitro ar eich 
rhyngweithio yn y tîm a sut rydych yn gweithio gydag 
erail l . Gallai trafodaeth grŵp ddigwydd hefyd felly mae 
cymryd rhan yn hollbwysig. 

Cyfweliadau technegol 

• Mae'r rhain yn gyffredin ar gyfer swyddi sydd angen 
gwybodaeth dechnegol, fel swyddi ym maes peirianneg, 
gwyddoniaeth a TG. 
• Gallai cwestiynau ganolbwyntio ar faterion technegol 
penodol a gallant ganolbwyntio ar waith prosiect rydych 
wedi'i  wneud fel rhan o'ch gradd. 

Cyfweliadau dros y ffôn 

• Yn aml bydd cwmnïau yn defnyddio cyfweliadau dros y 
ffôn fel cam cyntaf i  gyfweliad - bydd y cyfwelydd yn 
ffonio ar adeg a drefnir ymlaen l law fel arfer. 
• Dylech drin y cyfweliad dros y ffôn yn yr un modd â 
chyfweliad wyneb yn wyneb a pharatoi ar ei gyfer yn yr 
un modd. 
• Gwnewch yn siwr eich bod yn rhywle l le na fydd 
unrhyw amharu, gyda signal dda a digon o fatri! 
• Gan nad yw'r cyfwelydd yn gallu eich gweld, bydd mwy 
o bwyslais ar sŵn eich l lais. Dylech ystyried recordio rhai 
atebion fel ymarfer ymlaen l law fel bod gennych syniad 
o sut rydych yn swnio.  
• Fel mewn cyfweliad wyneb yn wyneb, cofiwch wenu.  
Mae gwenu yn newid tôn eich l lais felly bydd y 
cyfwelydd yn sylwi. 
 



 

 

 

 

 

 

 • Gwnewch yn siwr bod eich CV / ffurflen gais, pen, 
papur a dyddiadur wrth law. 

• Gallech hyd yn oed wisgo'n drwsiadus ar gyfer eich 
cyfweliad dros y ffôn er mwyn sicrhau eich bod yn y 
meddylfryd cywir. 

 
 
Cyfweliadau Skype / Fideo 

• Mae cyfweliadau fideo yn dod yn fwy fwy cyffredin 
wrth recriwtio, yn enwedig pan fydd cyfweliadau 
dramor.  
• Dylech baratoi yn yr un ffordd ag ar gyfer cyfweliad 
wyneb yn wyneb. 
• Mae edrych yn broffesiynol yr un mor bwysig ag mewn 
cyfweliad wyneb yn wyneb. Gwisgwch yn drwsiadus a 
defnyddiwch y goleuo iawn i sicrhau eich bod yn edrych 
eich gorau ar y camera. 
• Trefnwch alwad ymlaen llaw i brofi 'r l l inell, yn enwedig 
os yw'n alwad ryngwladol. 
• Os nad ydych yn gyfarwydd â Skype, dylech ymarfer 
gyda rhywun cyn y cyfweliad. 
• Paratowch gan ddefnyddio'r teclyn "Efelychu 
Cyfweliad" yn y Teclynnau Cyflogadwyedd ar Unilife 
Connect - gallwch recordio eich hunan er mwyn gwylio 
eto. 
• Byddwch yn ofalus nad ydych yn siarad dros unrhyw 
un. 
• Unwaith y byddwch wedi gosod eich camera, dylech 
ystyried diffodd y blwch yn y gornel dde sy'n dangos eich 
l lun chi eich hun oherwydd gallai dynnu eich sylw 

 
 

Paratoi cyn y cyfweliad 

Gwnewch ychydig o waith ymchwil 
 • Ymchwiliwch i 'r sefydliad ac i 'r sector - edrychwch 
ar wefannau, adroddiadau blynyddol ac erthyglau 
papur newydd am wybodaeth. 

• Does dim angen i  chi gofio'u hadroddiad blynyddol 
nhw air am air, nac adrodd hanes l lawn y cwmni ar 
eich cof, ond dylech wybod pwy ydyn nhw, beth sy'n 
bwysig iddyn nhw, eu newyddion diweddaraf, a'r prif 
bethau sy'n digwydd yn y sector. 
•  Yn aml bydd pobl yn anghofio meddwl amdanyn 
nhw eu hunain ond fel arfer bydd cyflogwyr yn gofyn 
cwestiynau amdanoch chi, eich cynlluniau o ran gyrfa, 
penderfyniadau rydych wedi'u gwneud, yr hyn sy'n 
eich cymell chi ac yn y blaen. 

Paratowch atebion i gwestiynau safonol 
• Ailddarllenwch eich ffurflen gais yn fanwl a threuliwch 
ychydig o amser yn ystyried sut mae eich sgil iau a'ch 
galluoedd yn cyfateb i 'r swydd. Byddwch yn ymwybodol 
o'r 'mathau' gwahanol o gwestiynau a allai godi. (gweler 
dde) 
• Mae'n syniad da ystyried sut byddech chi am ateb y 
cwestiynau hyn a pharatoi geiriau allweddol neu 
bwyntiau bwled i 'ch atgoffa. 
• Weithiau mae pobl yn paratoi paragraffau maen nhw'n 
eu dysgu gair am air a'u hadrodd nhw fel robot yn y 
cyfweliad, ond nid yw hyn yn syniad da iawn! 
 
Paratoadau ymarferol  
• Gwisgo'n briodol - paratowch ymlaen llaw yr hyn 
rydych chi'n mynd i 'w wisgo, sy'n briodol i 'r swydd 
rydych wedi gwneud cais amdani, ac rydych yn teimlo'n 
gyfforddus ynddo.  Os oes unrhyw amheuaeth, 
gwisgwch yn drwsiadus.  Gwnewch yn siwr eich bod yn 
edrych yn drwsiadus a pheidiwch â mynd dros ben l lestri  
gyda'r persawr. 
• Ceisiwch ddarganfod pwy fydd yn cyfweld â chi 
oherwydd gallai fod yn sioc os ydych yn wynebu panel o 
chwech a chithau'n disgwyl cyfweliad un-i-un!  Dylech 
hefyd holi  a fydd unrhyw weithgareddau i 'w gwneud e.e. 
cyflwyniad neu brofion personoliaeth neu sgil iau. 
• Cynlluniwch beth sydd angen i  chi fynd gyda chi, fel y 
l lythyr cyfweld, disgrifiad swydd, CV, map, ffôn symudol 
ac yn y blaen.  
• Ymchwiliwch i 'ch taith - ystyriwch ymarfer y daith (os 
yw'r sefydliad yn agos) er mwyn i chi amseru'r daith yn 
iawn. 
• Dylech gyrraedd mewn da bryd, ond nid yn rhy gynnar 
- mae tua 10 i  bymtheg munud cyn y cyfweliad yn iawn.  
• Ystyriwch beth rydych am ei wybod gan y cyflogwr e.e. 
gwybodaeth sefydlu, datblygiad gyrfa, ond peidiwch â 
gofyn cwestiynau pan fo'r atebion yn hawdd cael hyd 
iddyn nhw ar ôl ychydig bach o waith ymchwil. 
• Dylech gadw mewn cof y gallai rhai cyflogwyr fod wedi 
ymchwilio i  chi felly dylech sicrhau bod eich cyfryngau 
cymdeithasol yn eich dangos mewn goleuni da - neu 
dylech guddio neu gloi eich cyfrifon. 
 
 Materion anabledd 
• Os oes gennych anabledd, cysylltwch â'r cyflogwr er 
mwyn gwirio mynediad i 'r eiddo gan drefnu unrhyw 
anghenion sydd gennych ymlaen llaw. 



  

Mathau o gwestiynau ar gyfer cyfweliad 

Cwestiynau Penodol 
• Gwahodd atebion ffeithiol a gallant gwmpasu materion technegol penodol. 

Cwestiynau agored 
• Mae cwestiynau agored yn dechrau gyda beth, ble, pryd, sut, pa, pwy neu pam. Mae'r rhain yn cael eu defnyddio i  annog 
atebion l lawn. 

Cwestiynau damcaniaethol 
• Profi cyflymder ac ansawdd eich meddwl.  Maen nhw'n gofyn eich bod yn dychmygu eich hun mewn sefyllfa a disgrifio'r 
camau byddech yn eu cymryd i  ddatrys y broblem o'ch blaen. 
• Dylech gynnwys enghreifftiau go iawn o'ch profiad chi yn eich ateb os yn bosibl. 

Cwestiynau'n seiliedig ar gymwyseddau 
• Gofyn am eich profiad er mwyn darganfod eich gallu i  wneud rhywbeth e.e. ‘Dywedwch wrthym am sefyllfa l le y 
gwnaethoch chi adnabod problem a chymryd camau i'w datrys’. 
• Ceisiwch ddefnyddio'r model STAR er mwyn fframio'ch ateb (gweler ynghynt). 

Cwestiynau negyddol 
• Mae rhai cwestiynau'n ymddangos fel eu bod yn gofyn i  chi fod yn negyddol amdanoch chi'ch hun e.e. ‘Beth yw'ch 
gwendidau?’ Ar gyfer y cwestiynau hyn, mae'n hanfodol i  chi nodi sut y gall  gwendid fod yn gryfder mewn gwirionedd.  Er 
enghraifft, gallech ddweud, 'Rwy'n poeni gormod am fy ngwaith'. 
• Gallech chi ddewis amlygu rhywbeth a arferai fod yn wendid ond rydych wedi'i  wella, e.e. "Roeddwn i'n arfer casau gorfod 
gwneud cyflwyniadau, ond rwyf wedi cymryd pob cyfle yn ystod fy nghwrs i  gael profiad wrth gyflwyno, ac nawr rwy'n 
teimlo'n eithaf hyderus am wneud..."   

Mathau o gwestiynau ar gyfer cyfweliad 

Y swydd / cyflogwr 
• Beth sy'n eich denu at y swydd hon? 
• Beth yw'r prif sgil  sydd gennych chi 
i 'r swydd hon? 
• Rydych wedi cael cyfle i  weld ein 
cynllun datblygu tair blynedd, beth 
yw'ch barn chi? 
• Pa dueddiadau yn y farchnad /  
polisïau l lywodraeth sy'n effeithio'r 
sefydliad / busnes hwn ar hyn o bryd? 
 
Cymwyseddau 
• Allwch chi roi enghraifft o amser pan 
roeddech wedi adnabod problem ac 
wedi cymryd camau i'w datrys? 
• Allwch chi roi enghraifft o brosiect y 
bu'n rhaid i  chi ei reoli  yn y gorffennol? 
Pa heriau roeddech yn eu hwynebu? 
• Mae angen sgil iau cyfathrebu 
rhagorol ar gyfer y swydd hon. Allwch 
chi sôn wrthyf am amser pan fu'n rhaid 
i  chi gyfleu gwybodaeth gymhleth?  
Pam roedd angen i  chi wneud hyn a sut 
aethoch o'i  chwmpas hi? 

Datblygu gyrfa 
• Beth yw'ch nodau hir dymor? 
• Ble rydych yn gweld eich hun ymhen 
pum mlynedd? 
• Pa hyfforddiant / cymorth fydd ei 
angen arnoch yn eich barn chi os 
bydden ni'n cynnig y swydd hon i  chi? 
 
Profiad Gwaith  
• Beth mae eich profiad gwaith wedi'i  
roi i  chi? 
• Beth oedd eich prif gyfrifoldebau? 
• Allwch chi roi enghraifft i  ni l le bu'n 
rhaid i  chi ddelio â sefyllfa anodd? 
• Beth ddysgoch chi o orfod delio â'r 
cyhoedd? 
 
Academaidd 
• Pam wnaethoch chi ddewis pwnc 
eich gradd? 
• Beth oedd eich hoff agwedd ar y 
cwrs? 
• Dywedwch wrthyf am eich 
traethawd hir / prosiect? 

Personol 
• Beth yw eich prif gryfderau / 
gwendidau? 
• Beth yw'ch syniad chi o lwyddiant? 
• Beth sy'n eich cymell? 
• Sut byddai'ch ffrindiau chi'n eich 
disgrifio? 
 
Gweithgareddau eraill 
• Beth yw eich diddordebau? 
• Beth oedd eich prif gyfraniad i  (e.e. 
tîm chwaraeon, clwb, prosiect)? 
 
Eich cwestiynau chi i'r cyflogwr 
• Ym mhle fyddwn i'n cael fy l leoli? 
• Allwch chi ddweud mwy wrthyf am y 
broses werthuso? 
• Beth yw cynnydd y graddedigion 
sydd wedi'u recriwtio yn y 3 blynedd 
diwethaf? 
• Beth ydych yn rhagweld fydd y 
newidiadau mwyaf i 'r sefydliad hwn yn 
ystod y 5 mlynedd nesaf? 
• Pryd alla i  ddisgwyl penderfyniad ar 
fy nghais?  

 



 

Yn y Cyfweliad 

Cofiwch y canlynol: 

√ Byddwch yn broffesiynol a gwnewch argraff 
gadarnhaol - byddwch yn ymwybodol o bwysigrwydd yr 
argraff rydych yn ei chreu.  Byddwch yn gwrtais wrth 
bawb gan ddechrau gyda'r person ar y dderbynfa. 
Dechreuwch y cyfweliad mewn ffordd gadarnhaol drwy 
wenu a chyflwyno eich hun gan ysgwyd dwylo mewn 
ffordd gadarn ond cyfeil lgar. 

√ Byddwch yn ymwybodol o iaith y corff - eisteddwch i 
fyny gan ymlacio, gyda iaith y corff yn gadarnhaol ac yn 
agored, a byddwch yn ymwybodol o iaith corff y person 
sy'n eich cyfweld hefyd. 

√Diffoddwch eich ffôn symudol - diffoddwch y pŵer yn 
ogystal â'r sain. 

√ Dangoswch beth sydd gennych i 'w gynnig - cymerwch 
bob cyfle i  sôn am eich sgil iau, galluoedd, profiad, a 
dangoswch eich bod wedi'ch cymell i  wneud y swydd. 

√ Gwnewch yn siwr eich bod yn siarad â phawb - os 
yw'n gyfweliad panel - yn hytrach na chyfeirio eich 
atebion at un neu ddau berson.  Dylech edrych i  lygaid y 
person a ofynnodd y cwestiwn ond ni ddylech 
anwybyddu'r l leil l. 

√ Gwrandewch ac atebwch y cwestiwn a ofynnwyd - ac 
nid cwestiwn roeddech am ei glywed.  Rhowch atebion 
l lawn, byddwch yn gryno ac i 'r pwynt, a rhowch 
enghreifftiau o'ch profiad. 

√ Meddyliwch cyn i  chi siarad - mae'n iawn i oedi a 
meddwl.  Byddwch yn bwyllog a siaradwch yn glir. 
Gofynnwch am eglurhad os nad ydych yn deall  
cwestiwn. 

√ Dangoswch eich dealltwriaeth o'r swydd / cyflogwr / 
sector - gwnewch i 'ch paratoadau gyfrif drwy ddangos 
eich bod yn deall  rôl y swydd, y cyflogwr a materion sy'n 
ymwneud â'r sector. 

√ Byddwch yn barod i  holi  cwestiynau. Ymchwiliwch i  
beth rydych am ei wybod am y swydd e.e. i  bwy 
fyddwch chi'n atebol, pam fod y swydd yn wag ac yn y 
blaen. 

Yn y Cyfweliad 

Peidiwch â 

×Bod yn hwyr! Na chyrraedd lawer rhy gynnar chwaith, 
anelwch at gyrraedd tua 15 munud cyn amser y 
cyfweliad.  Bydd hynny'n rhoi digon o amser i  chi 
ymlacio a chymryd anadl. 
 
× Siarad am rhy hir neu fynd ar drywydd rhywbeth 
amherthnasol. 
 
× Poeni am saib hir yn y siarad. Dywedwch wrth y 
person sy'n cyfweld eich bod yn meddwl am funud. 
 
× Bod yn rhy ysgafn - byddwch yn ofalus rhag defnyddio 
hiwmor gan ddilyn arweiniad y person sy'n cyfweld. 
 
× Gofyn gormod o gwestiynau. 
 
× Ceisio rheoli 'r cyfweliad - nid ymladd dros bŵer ydych 
chi. 
 
× Beirniadu'ch cyflogwr presennol neu gyn gyflogwyr, 
gall  bod yn negyddol greu argraff wael. 
 
× Gadael heb ddysgu mwy am y cam nesaf yn y broses 
recriwtio. 

Cymorth a gwybodaeth 
ychwanegol 

Teclyn Efelychu Cyfweliad 
• Mae ein Teclynnau Cyflogadwyedd yn Unilife Connect 
yn cynnwys Efelychu Cyfweliad i 'ch helpu ymarfer eich 
sgil iau cyfweliad. 

Adnoddau Cyfweliad  
• Gallwch weld ein hadnoddau cyfweliad, gan gynnwys 
fideos ar y wefan gyrfaoedd yn 
www.southwales.ac.uk/careers 

Ffug Gyfweliad gyda Chynghorydd Gyrfaoedd 
• Os ydych wedi cael eich gwahodd am gyfweliad gan 
gyflogwr, gallwch drefnu Ffug Gyfweliad gyda 
Chynghorydd Gyrfaoedd.  Gallwch drefnu ffug gyfweliad 
ar-lein drwy 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. 
 

http://www.southwales.ac.uk/careers

