Ffurflen Gais
Swydd yr Ymgeisir Amdani:

√
(ticiwch bob
un sy’n
berthnasol)

Prif Arolygydd
Ditectif Brif Arolygydd
Mae’n rhaid eich bod chi wedi bod yn swyddog parhaol yn eich rheng
gyfredol am 12 mis o leiaf adeg dyddiad eich cais er mwyn bod yn
gymwys i ymgeisio.
Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw sicrhau bod y ffurflen gais hon a dogfennau
cysylltiedig eraill wedi’u cwblhau a’u hanfon drwy e-bost at
workforceplanningteam@dyfed.powys.pnn.police.uk erbyn y dyddiad cau, sef
hanner dydd ddydd Llun 20 Medi 2019 gan sicrhau bod pob adran
berthnasol wedi’i llenwi. Ni dderbynnir ceisiadau hwyr.

Atgoffir pob ymgeisydd eich bod chi’n ymgeisio am swydd o
fewn ardal Heddlu Dyfed-Powys, nid lleoliad penodol.

Cyfrinachol wedi’i llenwi
Cyn cwblhau’r ffurflen hon, fe’ch cynghorir i ddarllen y nodiadau canllaw ar
gyfer ei chwblhau’n ofalus.

Tudalen 1 o 22

NODIADAU CANLLAW AR GYFER CWBLHAU’R
FFURFLEN GAIS
Dyluniwyd y ffurflen gais hon i ddarparu digon o wybodaeth i ni wneud asesiad
cychwynnol o'ch addasrwydd, ac fe'i defnyddir i lunio rhestr fer o ymgeiswyr. Caiff yr
wybodaeth a roddir ei thrin yn gyfrinachol.
Sylwer: ni ddylid cynnwys CV na deunydd ychwanegol arall, gan na chaiff y fath
ddeunydd ei ddefnyddio yn y broses ddewis.



Dylid llenwi'r ffurflen gan ddefnyddio inc du neu trwy deipio'r wybodaeth (arial
12 pwynt). Ni ddylid gwneud unrhyw ymgais i ail-ddylunio’r ffurflen.



Cyfyngir atebion i 250 o eiriau ar gyfer pob cwestiwn. Rhowch enghreifftiau
penodol o'ch profiad lle bo'n berthnasol.



Mae'n orfodol i ymgeiswyr gwblhau bob rhan o'r ffurflen.



Mae'n hanfodol o bwysig eich bod yn ateb pob cwestiwn mewn modd agored a
gonest. Mae angen i dystiolaeth fod yn benodol, gan ganolbwyntio ar eich
ymwneud personol, eich profiad, a'r hyn a wnaethoch chi. Rhaid i'r dystiolaeth
yr ydych yn ei chyflwyno ddod o'r tair blynedd ddiwethaf. Mae llwyddiant eich
cais yn dibynnu ar i ba raddau y mae'ch tystiolaeth yn berthnasol i'r
cymhwysedd, pa mor drylwyr yw'ch ymateb i'r cwestiynau, a pha mor
berthnasol yw'ch atebion i'r problemau sy'n wynebu'r Heddlu.



Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw sicrhau bod y ffurflen gais a'r ffurflen monitro Cyfle
Cyfartal yn cael eu cwblhau a'u dychwelyd i'r cyfeiriad priodol a roddwyd.



Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw sicrhau bod y ffurflenni'n cael eu dychwelyd erbyn
hanner dydd ar 20 Medi 2019.



Cynghorir ymgeiswyr yn gryf i ddarllen y ffurflen gais a’r proffil rôl.



Dylech drin y cwestiynau fel cyfle i ddangos y sgiliau, y profiad, a'r
gwerthoedd sydd, yn eich tyb chi, yn bwysig ar gyfer y rôl.
Rhaid i’ch cyflwyniad gynnwys copi o un o’r canlynol:
• Eich DAP/PDR diweddaraf
• Eich DAP/PDR ar gyfer 2018/2019
• Enghraifft o DAP/PDR rydych chi wedi cwblhau ar aelod
staff
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RHAN UN
Cyfenw:

Enw(au) Cyntaf:

Teitl eich swydd bresennol:

Heddlu presennol:

Cyfeiriad gwaith:

Cyfeiriad Cartref:

Ffôn:

Ffôn:

E-bost:

E-bost:

Rhowch fanylion unrhyw anghenion arbennig allai fod gennych os cewch eich
galw i asesiad dewis:
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RHAN DAU

Manylion eich tair rôl ddiwethaf:
Rôl bresennol:

Heddlu/Sefydliad:

Dyddiad cychwyn:

Dyddiad gorffen (os yn berthnasol):

Disgrifiad byr o’r rôl a’r cyfrifoldebau:

Rôl flaenorol:

Heddlu/Sefydliad:

Dyddiad cychwyn:

Dyddiad gorffen (os yn berthnasol):

Disgrifiad byr o’r rôl a’r cyfrifoldebau:
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Rôl flaenorol:

Heddlu/Sefydliad:

Dyddiad cychwyn:

Dyddiad gorffen (os yn berthnasol):

Disgrifiad byr o’r rôl a’r cyfrifoldebau:

Manylion unrhyw hyfforddiant perthnasol:
Rhestrwch unrhyw gymwysterau addysgol sydd, yn eich tyb chi, yn berthnasol
i'r rôl yr ydych yn ymgeisio amdani.
Coleg, Prifysgol, Sefydliad
Addysgol, neu Gorff Dyfarnu

O

Tan

Cymhwyster, lefel, a’r radd a
gafwyd
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Rhestrwch unrhyw gyrsiau hyfforddiant sydd, yn eich tyb chi, yn berthnasol i'r
rôl yr ydych yn ymgeisio amdani.
Teitl y Cwrs

O

Tan

Crynodeb o gynnwys y cwrs

Rhowch fanylion unrhyw hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth a gawsoch.
Teitl y Cwrs

O

Tan

Crynodeb o gynnwys y cwrs
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RHAN TRI
Darllenwch y Proffil Rôl a nodwch dystiolaeth o sut rydych chi’n bodloni’r meini prawf
gofynnol ar gyfer y rôl rydych chi’n gwneud cais amdani isod. Os ydych chi’n gwneud
cais ar gyfer mwy nag un rôl, cwblhewch yr holl flychau perthnasol isod:
Cymwysterau ar gyfer rôl Prif Arolygydd:
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Cymwysterau ar gyfer rôl Ditectif Brif Arolygydd:
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RHAN PEDWAR
Rhaid i chi gyfyngu’ch tystiolaeth ar gyfer yr isod i uchafswm o 250 gair (dim mwy
na hyn) ar gyfer pob rhinwedd bersonol a nodir isod a rhoi enghreifftiau ar gyfer y 36
mis blaenorol.
Rhaid i Reolwr sy’n medru cadarnhau bod y dystiolaeth a ddarperir ar gyfer y
cwestiynau isod yn wir gadarnhau’r dystiolaeth a llofnodi bod yr hyn a nodir yn
wir. Mewn amgylchiadau eithriadol, e.e. pan nad yw’r tyst yn y sefydliad
bellach, rhaid darparu tystiolaeth drwy Adolygiad o Ddatblygiad Perfformiad.

Ymateb yr ymgeisydd:

Dyddiad yr
enghraifft/enghreifftiau a
ddarparwyd:

Rydym yn emosiynol ymwybodol

Dilyswyd gan:

Rhif Cyswllt:

(mae llofnod electronig yn
dderbyniol)

Defnydd Swyddogol gan HDP – Nodiadau’r Aseswr
Gradd
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Ymateb yr ymgeisydd:

Dyddiad yr
enghraifft/enghreifftiau a
ddarparwyd:

Rydym yn cymryd perchnogaeth

Dilyswyd gan:

Rhif Cyswllt:

(mae llofnod electronig yn
dderbyniol)

Defnydd Swyddogol gan HDP – Nodiadau’r Aseswr
Gradd
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Ymateb yr ymgeisydd:

Dyddiad yr
enghraifft/enghreifftiau a
ddarparwyd:

Rydym yn gydweithredol

Dilyswyd gan:

Rhif Cyswllt:

(mae llofnod electronig yn
dderbyniol)

Defnydd Swyddogol gan HDP – Nodiadau’r Aseswr
Gradd
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Rydym yn cyflawni, yn cefnogi ac yn ysbrydoli

Ymateb yr ymgeisydd:

Dyddiad yr
enghraifft/enghreifftiau a
ddarparwyd:

Dilyswyd gan:

Rhif Cyswllt:

(mae llofnod electronig yn
dderbyniol)

Defnydd Swyddogol gan HDP – Nodiadau’r Aseswr
Gradd
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Ymateb yr ymgeisydd:

Dyddiad yr
enghraifft/enghreifftiau a
ddarparwyd:

Rydym yn dadansoddi’n feirniadol

Dilyswyd gan:

Rhif Cyswllt:

(mae llofnod electronig yn
dderbyniol)

Defnydd Swyddogol gan HDP – Nodiadau’r Aseswr
Gradd
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Rydym yn arloesol ac yn feddwl agored
Ymateb yr ymgeisydd:

Dyddiad yr
enghraifft/enghreifftiau a
ddarparwyd:

Dilyswyd gan:

Rhif Cyswllt:

(mae llofnod electronig yn
dderbyniol)

Defnydd Swyddogol gan HDP – Nodiadau’r Aseswr
Gradd
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RHAN PUMP

YMCHWILIADAU TROSEDDOL/DISGYBLAETHOL
Rhowch fanylion am unrhyw euogfarnau am unrhyw drosedd (gan gynnwys
troseddau traffig ac ymddangosiad gerbron Cwrt-marsial) neu rybuddion
ffurfiol gan yr heddlu ar gyfer unrhyw droseddau (gan gynnwys rhybuddion fel
unigolyn ifanc) neu unrhyw achosion o rwymo a osodwyd gan unrhyw Lys.
Mae hyn yn cynnwys unrhyw euogfarnau sydd wedi darfod.
Rhowch fanylion am unrhyw weithdrefnau disgyblaethol sy’n cael eu cynnal
mewn perthynas â’ch ymddygiad ac unrhyw droseddau disgyblaethol
blaenorol sydd heb eu dileu.

Trosedd(au):

Dyddiad(au):
Llys/Gorsaf Heddlu a wnaeth ymdrin â’r mater:

Canlyniad(au):

Dyddiad y Trosedd Honedig:

Llys/Gorsaf Heddlu sy’n ymdrin â’r mater:

Rhowch fanylion am unrhyw gyhuddiad neu wŷs sy’n aros yn eich erbyn ar hyn o bryd.

Rhowch fanylion am unrhyw weithdrefnau disgyblaethol sy’n cael eu cynnal neu sydd heb
eu dileu.
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Parhewch ar dudalen ar wahân os oes angen. Cofiwch y dylid datgelu
manylion llawn pob euogfarn neu rybudd gan yr heddlu am unrhyw
drosedd.

RHAN CHWECH - CANOLWYR/CEFNOGAETH HEDDLU
CARTREF
ARDYSTIAD RHEOLWYR
I’w gwblhau gan reolw(y)r yr Heddlu Cartref

Oes

Nac oes

A oes gan y swyddog gefnogaeth ei r(h)eolwyr/Heddlu Cartref ar gyfer
gwneud cais am y rôl hon?
Sylwadau

Enw’r Rheolwr
Swydd/Rheng
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RHAN SAITH
DATGANIAD
Yr wyf yn datgan, hyd y gwn ac y credaf, bod yr wybodaeth a'r datganiadau yn y
ffurflen gais hon yn wir, a deallaf os byddaf yn cuddio unrhyw ffaith berthnasol, y
gellid terfynu fy nghyflogaeth os byddaf wedi fy mhenodi.
Cytunaf y caiff yr wybodaeth yn y ffurflen hon ei thrin yn gwbl gyfrinachol.
LLOFNOD:

DYDDIAD:

Diolch am gwblhau'r Ffurflen Gais hon.
Dychwelwch eich ffurflen gais wedi’i llenwi at:
Cynllunio’r Gweithlu, Yr Adran Gwasanaethau Pobl, Pencadlys Heddlu DyfedPowys,
Blwch Post 99, Llangynnwr, Caerfyrddin. SA31 2PF.
Mae'n dderbyniol i chi gyflwyno'ch cais trwy e-bost, a dylid ei anfon at
workforceplanningteam@dyfed-powys.pnn.police.uk.
Dychwelwch eich ffurflen monitro cyfrifoldeb (mewn amlen seliedig ar wahân, wedi’i
marcio’n gyfrinachol) at:
Victoria Anderson, Cynllunio’r Gweithlu, Adran Gwasanaethau Pobl, Pencadlys
Heddlu Dyfed Powys,
Blwch Post 99, Llangynnwr, Caerfyrddin. SA31 2PF.
Dyddiad Cau: Hanner dydd ddydd Llun 20 Medi 2019
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MANYLION PERSONOL A GWYBODAETH FONITRO
At Ddefnydd Adnoddau Gweithwyr Yn Unig – Rhif Cyfeirnod yr
Ymgeisydd
Manylion Personol
Rhif Heddlu (ymgeiswyr mewnol yn unig)
Enwau Cyntaf:
Cyfenw:
Cyfenwau Blaenorol ers eich geni:
Yr enw rydych chi’n cael eich galw (Os yw’n wahanol i’ch enw cyntaf):
Dyddiad Geni:
Rhif Yswiriant Gwladol:
Cyfeiriad Cartref:
Cod Post:
Rhif Ffôn Cartref:
Rhif Ffôn Symudol:
Cyfeiriad E-bost:
Y dull cysylltu sydd orau gennych (Ffôn/E-bost/Llythyr):
Hunaniaeth o ran rhywedd
Beth yw’ch rhyw?
Gwryw

Benyw

Ydych chi’n ystyried eich hun yn drawsryweddol?
Ydw
Na

Gwell gennyf beidio â dweud
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Ydych chi’n ystyried eich hun yn drawsrywiol?
Ydw
Na

Gwell gennyf beidio â dweud
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Cyfeiriadedd Rhywiol
Sut y byddwch yn disgrifio eich cyfeiriadedd rhywiol?
Heterorywiol
Deurywiol
Gwell gennyf beidio â dweud
Hoyw neu Lesbiaidd
Arall
Crefydd neu Gred
Pa un o’r dewisiadau canlynol sy’n disgrifio’ch crefydd neu’ch cred orau?
Bwdhydd
Iddew
Dim
Cristion
Mwslim
Gwell gennyf beidio â dweud
Hindŵ
Sikh
Arall
Nodwch os gwelwch chi’n dda
Ethnigrwydd
Pa un o’r dewisiadau canlynol sy’n disgrifio’ch ethnigrwydd orau?
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
A1
Indiaidd
A2
Pacistanaidd
A3
Bangladeshaidd
A9
Unrhyw gefndir Asiaidd arall
Du neu Ddu Prydeinig
B1
Caribïaidd
B2
Affricanaidd
B9
Unrhyw gefndir Du arall
Cymysg
M1
Du a Du Caribïaidd
M2
Gwyn a Du Affricanaidd
M3
Gwyn ac Asiaidd
M9
Unrhyw gefndir cymysg arall
Tsieineaidd neu unrhyw grŵp ethnig
O1
Tseineaidd
arall
O9
Unrhyw gefndir ethnig arall
Gwyn
W1 Prydeinig
W2 Gwyddelig
W9 Unrhyw gefndir gwyn arall
Gwell gennyf beidio â dweud
NS
Gwell gennyf beidio â dweud
Anabledd
A ydych chi’n ystyried bod gennych anabledd?
Ydw
Na

Gwell gennyf beidio â dweud

Os ateboch ‘Ydw’, nodwch gategori’ch anabledd:
Clyw
Symudedd
Anhawster Dysgu
Gweledol
Cyflwr Iechyd Meddwl
Arall
Nodwch os gwelwch chi’n dda
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Ystyr ‘anabledd’ yw nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith niweidiol sylweddol a
hirdymor (dros 12 mis) ar allu unigolyn i gyflawni gweithgareddau bob dydd arferol.
Gallu yn yr Iaith Gymraeg
Ystyriwch eich gallu i ddefnyddio’r Gymraeg mewn swyddfa, wrth gyflawni
dyletswyddau gweithredol, ar Gownter mewn Gorsaf Heddlu neu wrth ddesg
mewn derbynfa, ar y ffôn, mewn cyfarfodydd neu wrth ymdrin â’r cyfryngau.
Dewiswch y lefel sy’n disgrifio eich gallu yn y ffordd orau os gwelwch yn dda.
Lefel
0
Lefel
1

Lefel
2

Lefel
3

Lefel
4

Lefel
5

Dim gallu yn yr iaith Gymraeg
Cyfarch, cyflwyno ac agor a diweddu sgyrsiau. Ynganu enwau
lleoedd, enwau cyntaf ac arwyddion yn gywir. Adnabod
adrannau, lleoliadau a rhengoedd. Rhoi a derbyn manylion
personol. Agor a chau cyfarfodydd ac ysgrifennu ceisiadau syml.
Deall hanfod sgwrs ac ymateb i geisiadau syml. Cyfleu
gwybodaeth sylfaenol a throsglwyddo galwadau ffôn. Cyfrannu’n
rhannol mewn cyfarfodydd. Ysgrifennu nodiadau syml i wneud
cais.
Deall llawer mewn swyddfa neu gyfarfod. Cymryd manylion a
throsglwyddo negeseuon. Sgwrsio’n rhannol yn Gymraeg ac
ymateb i ymholiadau cyffredinol dros y ffôn ac wyneb yn wyneb.
Cyflwyno’n rhannol yn Gymraeg mewn cyfarfodydd. Ysgrifennu
memos a negeseuon e-bost anffurfiol ac ymdrin â cheisiadau
rheolaidd.
Cyfrannu’n effeithiol a rhoi cyflwyniadau mewn cyfarfodydd.
Ymdrin ag ymholiadau a chwynion cymhleth. Cyfweld neu holi
rhywun fel rhan o ymchwiliad. Ymdrin yn hyderus â chwestiynau
gelyniaethus a chyfwynebiadau. Ysgrifennu adroddiadau a
gwneud nodiadau cywir llawn.
Cyfrannu’n effeithiol a rhoi cyflwyniadau mewn cyfarfodydd.
Ymdrin ag ymholiadau a chwynion cymhleth. Cyfweld neu holi
rhywun fel rhan o ymchwiliad. Ymdrin yn hyderus â chwestiynau
gelyniaethus a chyfwynebiadau. Ysgrifennu adroddiadau a
gwneud nodiadau cywir llawn. Cyfweld ag ymgeiswyr am swyddi
ac asesu eu haddasrwydd.

Llofnod:
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Dyddiad:
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