
Ffurflen Gais Gwirfoddolwyr 

Mae Governors for Schools Cymru yn parchu’ch preifatrwydd. Defnyddir eich 
gwybodaeth bersonol at ddibenion gweinyddu eich cyfrif ac wrth ddarparu’r 
gwasanaethau a’r cynnyrch a gytunwyd. 

Enw cyntaf 
Cyfenw 
Ebost 
Cyfeiriad Llinell 1 
Tref/ Dinas 
Cod post 
Rhif ffôn 
Awdurdod Lleol 
Ble glywsoch am Governors for Schools 
Cymru? 
Proffil LinkedIn 
Statws Gwaith 
Cyflogwr mwyaf diweddar 
Swydd 
Cod post eich gwaith 
Cymhwyster Uchaf 
Pwnc (Pynciau) 
Sefydliad 
Rhestrwch unrhyw gymwysterau proffesiynol, 
aelodaeth cyrff proffesiynol, neu wybodaeth 
ychwanegol hoffech ei chynnwys 

Gwybodaeth ategol a Sgiliau 
Mae’r wybodaeth hon o gymorth i gorff llywodraethol wrth benderfynu ar eich addasrwydd ar 
gyfer yr ysgol neu goleg ac ar berthnasedd eich sgiliau. 
Nodwch isod pam hoffech ddod yn llywodraethwr ysgol neu goleg. Er mwyn cofrestru eich 
cais, bydd angen i chi ysgrifennu rhwng 100 a 300 o eiriau* 



Mae datganiad personol manwl yn galluogi ysgol i farnu sut byddwch yn ychwanegu at y corff 
lywodraethu. 
Sgiliau 
Nodwch eich lefel profiad a sgiliau ar gyfer y meysydd isod. Tîm yw corff llywodraethu a bydd 
angen ceisio sicrhau bod y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol ar gael yn y grŵp. Ni fydd 
disgwyl i unigolyn feddu ar yr holl sgiliau isod. 
Gwybodaeth Sgiliau: 
Sylfaenol – Defnyddiaf y sgil yn fy ngwaith bob dydd, ond yn anaml. 
Canolig – Defnyddiaf y sgil yn aml ac mae gennyf wybodaeth eithaf helaeth yn y maes hwn. 
Uwch – Mae’r sgil yn rhan anorfod o fy ngwaith, dyma fy mhwnc arbenigol a gallaf ddarparu 
arbenigedd yn y maes hwn. 
Cyllid 
Adnoddau Dynol 
Y gyfraith 
Technoleg a Systemau 
Dadansoddi Data 
Iechyd a Diogelwch / Adeiladau 
Marchnata / PR 
Addysg/Dysgu 
Diogelu 
Codi arian 
Anghenion Dysgu Ychwanegol 
Iechyd Meddwl/Llesiant 
Nodwch unrhyw sgiliau allweddol eraill fydd o 
fudd yn y swydd. 
Anghenion Ysgol a Theithio 
Mae deall eich dymuniadau ac anghenion teithio’n hwyluso’r broses paru. Gan na fydd yn 
bosibl gwireddu holl ddymuniadau pob ymgeisydd, rydym yn annog hyblygrwydd er mwyn 
gwneud yn fawr o’r cyfleoedd sydd ar gael. 
Meddyliwch yn ofalus am eich anghenion teithio, gan gofio bod amseroedd cyfarfodydd 
llywodraethwyr yn amrywio yn ôl yr ysgol neu’r coleg. 
Beth sydd orau i chi, lleoliad sy’n agosach i’ch 
cartef neu i’ch lle gwaith? 
Pa drafnidiaeth sydd ar gael i chi? Car Cerdded 

Bws Beic 
Trên 

Faint o daith sydd yn ymarferol i chi? 
Anogir gwirfoddolwyr i fod mor hyblyg â phosibl er mwyn hwyluso paru. Pe bai modd ymestyn 
eich amser teithio efallai bydd modd dod o hyd i leoliad i chi yn gynt. 
Rhowch rif unigryw (URN) unrhyw ysgol neu 
goleg sydd o ddiddordeb. Os nag ydych yn 
gwybod y rhif (URN), clicwch yma 
Nodwch pa fath o sefydliad hoffech chi 
wasanaethu ynddo? 
Oes diddordeb gennych mewn bod yn 
llywodraethwr mewn ysgol eglwysig neu ysgol 
ffydd? 



Oes gennych blentyn oed ysgol? 
Oes gennych brofiad o fod yn llywodraethwr 
ysgol? 
Cyfle Cyfartal 
Mae Governors for Schools Cymru wedi ymrwymo i bolisi cyfle cyfartal o dan Ddeddf 
Cyfartaledd 2010. Rydym yn ymrwymo i sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu annheg yn y 
broses recriwtio a / neu lleoli ein gwirfoddolwyr, ar sail oed, anabledd, rhyw gan gynnwys 
trawsryw, cenedl/ethnigrwydd, neu grefydd. Defnyddir yr wybodaeth isod at bwrpas monitro 
mewnol yn unig. 
Rhyw 
Oed 
Cenedl / Ethnigrwydd 
Cred grefyddol 
Ydych chi’n ystyried bod gennych anabledd?* 
Darllenwch y gofynion isod ar gyfer llywodraethwyr ysgol 

• Ni all disgyblion ar gofrestr fod yn llywodraethwyr.
• Rhaid i lywodraethwr fod yn 18 oed neu’n hŷn ar adeg penodi.
• I weld rhestr o achosion sy’n codi o ddiffygion neu weithredoedd ar ran y llywodraethwr

cliciwch yma
• Cadarnhaf nad wyf wedi fy wahardd o wasanaethu fel llywodraethwr

Cadarnhaf 

Diogelu Data 
O bryd i’w gilydd hoffem gysylltu â chi gyda manylion am wasanaethau eraill rydym yn eu 
darparu, gan gynnwys e-Ddysgu perthnasol, gwybodaeth a chefnogaeth. Hoffem gadw mewn 
cysylltiad hefyd er mwyn gwybod sut mae’r rôl yn gweddu i chi. 
Byddwn yn casglu a chyflwyno tueddiadau a chipion am ein gwaith. Rhennir yr wybodaeth 
hon ag Awdurdodau Lleol, a’ch cyflogwr a/neu brifysgol er mwyn codi diddordeb a chyfleoedd 
ar gyfer gwirfoddolwyr ac ysgolion. 
Cedwir eich data am 4 blynedd, sef hyd tymor gwasanaeth llywodraethwr ysgol. Wedyn 
byddwn yn cysylltu â chi er mwyn cadarnhau a ydych yn dymuno parhau ar ein basdata. 
Gweler ein Polisi Preifatrwydd yma. 
Os ydych yn fodlon i ni ddefnyddio’ch data yn y modd hwn, ticiwch i gadarnhau 
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