Ffurflen Gais Staff Cymorth Aelodau Cynulliad
Mae’r wybodaeth y gofynnir amdani ar y ffurflen hon yn bwysig i asesu’ch cais.
Gallwch atodi llythyr cefnogi/CV.
Diogelu Data
Mae’r wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon yn cael ei diogelu gan Ddeddf Diogelu
Data 1998. Fe’i cedwir yn gyfrinachol a bydd yn cael ei defnyddio at ddibenion
recriwtio’n unig. Os cewch eich penodi i’r swydd hon, bydd y wybodaeth yn cael ei
chadw yn ystod cyfnod eich cyflogaeth. Os na chewch eich penodi, bydd eich
gwybodaeth yn cael ei chadw am 12 mis ar ôl ein penderfyniad penodi. Wedi hynny
bydd yn cael ei dinistrio.

Enw llawn (yn cynnwys teitl):
Teitl y swydd y gwneir cais amdani:
Aelod Cynulliad / Grŵp Plaid:
Oriau ar gael i weithio:
Nodwch unrhyw ddyddiadau pan nad ydych ar gael ar gyfer cyfweliad:
Manylion personol
Cyfeiriad a chod post:
E-bost
(Drwy roi eich cyfeiriad e-bost rydych chi’n rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi drwy ebost)
Rhif ffôn cartref
Rhif ffôn symudol
Ydych chi’n perthyn i unrhyw Aelod Cynulliad? Ydw

Nac ydw

Os ydych, nodwch enw’r aelod a sut rydych chi’n perthyn
Genedigaeth a chenedligrwydd
Os cewch eich penodi bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth o gymhwysedd i weithio
yn y DU.
Rhif Yswiriant Gwladol
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Cenedligrwydd adeg eich geni
Beth yw’ch cenedligrwydd erbyn hyn?
Ydych chi wedi bod yn ddinesydd unrhyw wlad arall heblaw’r DU?
Ydw
Nac ydw
Os ‘Ydw’, rhowch fanylion
Oes yna unrhyw gyfyngiadau ar eich hawl i barhau i fyw neu weithio yn y DU?
Oes
Nac oes
Os ‘Oes’ rhowch fanylion

Iaith
Nodwch eich lefel gallu yn y Gymraeg a’r Saesneg
Ysgrifenedig
Rhugl Da
Sylfaenol Dim
Rhugl
Cymraeg
Saesneg

Da

Llafar
Sylfaenol Dim

Addysg
Soniwch am eich addysg ac unrhyw gymwysterau y teimlwch sy’n berthnasol i’r
swydd. Gallwch gyfeirio at eich CV os dymunwch.
Ysgolion, colegau,
prifysgolion ac ati

Cymwysterau a enillwyd a
gradd

Dyddiad ennill

Cyrsiau Hyfforddi
Rhowch fwy o wybodaeth am unrhyw hyfforddiant a allai fod yn berthnasol i’r cais
hwn.
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Corff trefnu

Teitl y cwrs

Dyddiad y cwrs

Math o aelodaeth

Dyddiad dod yn aelod

Aelodaeth o gyrff proffesiynol
Enw’r corff

Cyflogaeth gyfredol a mwyaf diweddar
Rhowch fanylion eich cyflogaeth gyfredol a blaenorol. Gallwch atodi CV os
dymunwch.
Faint o rybudd sy’n rhaid i chi ei roi i’ch cyflogwr cyfredol (lle bo’n berthnasol)?

Enw a chyfeiriad y cyflogwr

Dyddiadau
(o ac i)

Teitl a chrynodeb byr o’r prif
ddyletswyddau

Gwybodaeth i gefnogi’ch cais
Dangoswch sut mae’ch profiad blaenorol yn eich gwneud yn addas ar gyfer y swydd
hon. Byddem yn eich annog i gyfeirio at y ‘meini prawf hanfodol’ yn y fanyleb swydd
a’r fanyleb person i gefnogi’ch cais. (hyd at gyfanswm o 1000 o eiriau)
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Dywedwch pam y byddech chi’n hoffi dod i weithio yn ein swyddfa a beth
rydych chi’n gobeithio ei gael o’r profiad
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Geirda
Rhowch fanylion dau unigolyn sy’n barod i fod yn ganolwyr i chi. Dylai un fod yn
gyflogwr cyfredol neu flaenorol.
Canolwr 1. Enw llawn a theitl swydd:
Enw cwmni/sefydliad (os yw’n berthnasol):
Cyfeiriad a chod post:
E-bost
Rhif ffôn
Rhif ffôn symudol
Ar ba sail all yr unigolyn hwn roi geirda i chi?
Personol

Proffesiynol/gwaith/arall

Canolwr 2. Enw llawn a theitl swydd:
Enw cwmni/sefydliad (os yw’n berthnasol):
Cyfeiriad a chod post:
E-bost
Rhif ffôn
Rhif ffôn symudol
Ar ba sail all yr unigolyn hwn roi geirda i chi?
Personol

Proffesiynol/gwaith/arall

Nodwch y byddwn yn cysylltu â’ch canolwr os mai chi fydd yr ymgeisydd
llwyddiannus.
Fel rhan o’n gwiriadau cyn-gyflogaeth bydd gofyn i chi gael a phasio naill ai:
 Gwiriad diogelwch y Safon Ddiogelwch Safonol ar gyfer gweithwyr etholaeth;
neu’r
 Gwiriad Gwrth-derfysgaeth ar gyfer gweithwyr y Cynulliad (neu weithwyr y
Cynulliad ac etholaeth).
Nodwch y bydd y penodiad yn amodol ar eirdaon a gwiriad diogelwch.
Datganiad
Rwy’n cadarnhau bod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn gywir hyd y gwn i.
Rwyf yn tystio hefyd y byddaf yn hysbysu’r Aelod Cynulliad sy’n fy nghyflogi am
unrhyw newidiadau mewn amgylchiadau sy’n effeithio ar yr atebion yr wyf wedi’u
rhoi.
Dyddiad:
Llofnod (os yn dychwelyd copi caled)

Dylech ddychwelyd y ffurflen erbyn hanner dydd, dydd Gwener 25 Mai 2018 i
temmy.woolston@assembly.wales neu ei hanfon yn y post
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Temmy Woolston
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ystafell C201
Bae Caerdydd
CF99 1NA
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