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TRIBIWNLYS PRISIO CYMRU 
 

CAIS AM SWYDD 
 

CYFRINACHOL 
 

SWYDD Y GWNAED CAIS AMDANI: Prif Weithredwr  

 
 

MANYLION PERSONOL 

 

Cyfenw / Enw Teulu Enwau cyntaf Enw dewisol 
Teitl (Mr, 
Ms, ac ati) 

    

 

Cyfeiriad E-bost Ffôn symudol Ffôn cartref Ffôn gwaith 

    

 

Cyfeiriad cartref 

 

 

A oes angen Trwydded Waith arnoch i weithio yn y DU?  

 

A oes gennych chi ffurflen drwydded yrru sy’n caniatáu i chi yrru yn y Deyrnas Unedig 
heb gydymaith?   

 

 

Darllenwch y tabl Sgiliau Iaith Gymraeg yn y pecyn cais ac eglurwch sut rydych chi'n asesu eich galluoedd yn y 
meysydd canlynol. 
 

Rhowch Lefel 1, 2, 3, 4 neu 5 fel sy'n briodol; neu “0” (sero) os nad oes gennych chi allu Cymraeg. 

Gwrando:  Siarad:    

Darllen:    Ysgrifennu:    

 
 

Ydych chi'n perthyn i aelod neu unrhyw un o staff y 
Tribiwnlys Prisio? 

 

Os felly, enwch y person a nodwch y berthynas:  
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CYMWYSTERAU ACADEMAIDD Rhestrwch gymwysterau gyda’r lefel UCHAF GYNTAF, gan weithio i lawr y tabl i'r isaf 

Pwnc 
Cymhwyster 
(Lefel A/ BSc/ MA ac ati 

Gradd Dyddiad dyfarnu 
Enw'r ysgol, brifysgol, sefydliad neu gorff dyfarnu (fel y 
bo'n briodol) 

     

Noder: ein polisi yw gwirio cymwysterau perthnasol bob tro 
 

UNRHYW HYFFORDDIANT ARALL yn ystod y pum mlynedd diwethaf 
(gan gynnwys dyddiadau) 

 

CYMWYSTERAU / AELODAETH BROFFESIYNOL (gan gynnwys dyddiadau) 
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EICH PROFIAD GWAITH Rhestrwch eich profiad gyda’r mwyaf diweddar yn GYNTAF 

Enw'r cyflogwr a'r dref / dinas 
Dyddiad 
cychwyn 

Dyddiad 
gorffen 

Teitl y Swydd a disgrifiad byr o'r rôl 
(nodwch Rhan-amser neu Lawn-amser) 

Rheswm dros 
adael 

Cyflog 

      

 

Esboniwch y rheswm dros unrhyw fylchau sylweddol yn y cofnod cyflogaeth uchod (hy bylchau o 3 mis neu fwy) 
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Esboniwch pam eich bod yn gwneud cais am y swydd hon gyda’r Tribiwnlys Prisio 

 

 

Gan gadw mewn cof y wybodaeth a roddir yn y Pecyn Cais, esboniwch sut rydych chi'n addas ar gyfer y 
rôl hon. 
 

 

Cyn cyflwyno'ch ffurflen gais, darllenwch y wybodaeth bwysig ar y dudalen nesaf. 
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GWYBODAETH BWYSIG - RHAID I CHI DDARLLEN YR ADRAN HON 
 
 
 
Eich datganiad wrth gyflwyno'r ffurflen hon i'r Tribiwnlys Prisio 
 

Trwy gyflwyno'r cais hwn, rydych yn datgan bod y wybodaeth rydych wedi ei 
ddarparu yn gywir a'ch bod yn cytuno i’r wybodaeth gael ei phrosesu gan Dribiwnlys 
Prisio Cymru yn unol â'i gofrestriad gyda'r Comisiynydd Gwybodaeth a'r deddfau 
diogelu data perthnasol yn y DU. 
 

Rydych hefyd yn datgan eich bod yn deall, os ydych wedi darparu gwybodaeth 
anghywir neu wedi celu gwybodaeth y dylech fod wedi'i ddarparu, y gallwch gael 
eich gwahardd o'r broses ddethol - neu, os cewch eich penodi, efallai y cewch eich 
diswyddo. 
 
Gwiriadau hunaniaeth a diogelwch sylfaenol, a geirdaon 
 

Os cynigir swydd i chi yn Nhribiwnlys Prisio Cymru, bydd y cynnig yn amodol ar basio 
gwiriadau hunaniaeth a diogelwch sylfaenol o leiaf. 
 

Gweler https://www.gov.uk/government/organisations/disclosure-and-barring-service 
am fanylion pellach. Bydd y tribiwnlys yn talu am y gwiriad. 
 

Nid yw'r tribiwnlys yn gofyn am eirdaon barn gan gyflogwyr blaenorol na darparwyr 
addysg.  Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd yn gofyn i gyflogwyr blaenorol neu 
ddarparwyr addysg am wybodaeth ffeithiol ar eich cofnod presenoldeb a chadw 
amser.  Byddwch yn barod i ddarparu gwybodaeth gyswllt briodol inni fel y gallwn 
gynnal yr ymchwiliad hwn os cynigir y swydd yn amodol i chi. 
 
Cymorth yn ystod y broses ddethol 
 

Os cewch eich dewis ar gyfer cyfweliad, byddwn yn cysylltu â chi i weld a oes angen 
darparu unrhyw gyfleusterau nad ydym eisoes yn eu darparu fel rhai safonol.  Gellir 
cyrraedd ein lleoliadau mewn cadair olwyn ac mae dolen glyw ar gael. 
 
Cyflwyno'ch ffurflen gais 
 

Cyflwynwch eich cais trwy e-bost neu drwy’r post erbyn y dyddiad cau a nodwyd.  Ni 
fydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried.  Peidiwch ag anfon ceisiadau electronig a 
chopïau caled hefyd.  Defnyddiwch y naill neu'r llall; nid y DDAU. 
 

Trwy e-bost: anfonwch eich ffurflen gais fel atodiad i: swyddi@tribiwnlysprisio.cymru 
 

Trwy'r post i: (nodwch nad oes unrhyw ofyniad am lythyr eglurhaol) 
 

Ceisiadau am Swyddi 
Tribiwnlys Prisio Cymru 
22 Gold Tops 
Casnewydd 
NP20 4PG 

 

https://www.gov.uk/government/organisations/disclosure-and-barring-service
mailto:swyddi@tribiwnlysprisio.cymru
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