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Y cyfeiriad mewn un llinell hir ar draws y dudalen i’w wneud yn haws ei ganfod ac yn daclus.  

Rhif ffôn symudol; rhif ffôn tŷ; cyfeiriad e-bost; dolen i wefaniii 

Proffiliv  

[Teitl y rôl] [defnyddiwch eiriau rhinweddau personol allweddol y cyflogwr e.e. entrepreneuraidd a 

brwdfrydig] gyda [defnyddiwch eiriau sgiliau allweddol y cyflogwr] a phrofiad o [defnyddiwch 

brofiad gofynnol y cyflogwr lle gallwch ei gynnig], nawr yn chwilio am [beth rydych chi ei eisiau e.e. 

her newydd, cyfle i ddatblygu etc] yn [rôl/sector]. 

Cyflawniadau a Sgiliau Allweddolv  

• [Rhinweddau Personol – dewiswch yr enghraifft/enghreifftiau gorau i ddangos y brif nodwedd 

bersonol ofynnol] 

• [Gwybodaeth Allweddol - dewiswch yr enghraifft berthnasol orau i ddangos gwybodaeth 

allweddol ofynnol] 

• [Profiad Allweddol - dewiswch yr enghraifft berthnasol orau i ddangos profiad allweddol 

perthnasol] 

• [Sgìl 1 – chwiliwch am y rhain yn y disgrifiad/hysbyseb swydd; ewch ati i’w cymharu yn 

erbyn disgrifiadau rôl eraill; rhowch y penawdau mewn ffont trwm a rhoi 3 enghraifft ble 

rydych wedi ennill bob sgìl. Cewch gynnwys cynifer o rannau ag y mynnwch] 

• [Sgìl 2 – e.e. cyfathrebu] 

• [Sgìl 3 – e.e. gwaith tîm] 

• [Sgìl 4 – etc fel uchod] 

• [Sgìl 5 – etc fel uchod] 

• [Sgìl 6 – etc fel uchod] 

 

Cyflogaeth 

[Dyddiadau e.e. 

5/2015 – 5/2018vi 

Gosodwch yn nhrefn 

amser am yn ôl] 

 

Enw Cyflogwr, Lleoliad, Teitl y Swydd 

Esboniad [atebwch y tri chwestiwn canlynol: 

• Beth oeddwn yn ei wneud? (Cyfrifoldebau) 

• Beth wnes i ei ennill/ei wella (h.y. sgiliau/gwybodaeth)? (Dysgu 
Personol) 

• Sut wnes i gyfrannu?/Pa wahaniaeth wnes i?] (Effaith) 

[Dyddiadau] Enw Cyflogwr, Lleoliad, Teitl y Swydd 

Esboniad [atebwch y tri chwestiwn canlynol: 

• Beth oeddwn yn ei wneud? (Cyfrifoldebau) 



• Beth wnes i ei ennill/ei wella (h.y. sgiliau/gwybodaeth)? (Dysgu 
Personol) 

• Sut wnes i gyfrannu?/Pa wahaniaeth wnes i?] (Effaith) 

[Dyddiadau] Enw Cyflogwr, Lleoliad, Teitl y Swydd  

Esboniad [atebwch y tri chwestiwn canlynol 

• Beth oeddwn yn ei wneud? (Cyfrifoldebau) 

• Beth wnes i ei ennill/ei wella (h.y. sgiliau/gwybodaeth)? (Dysgu 
Personol) 

• Sut wnes i gyfrannu?/Pa wahaniaeth wnes i?] (Effaith) 

[Dyddiadau] Enw Cyflogwr, Lleoliad, Teitl y Swydd  

Esboniad [atebwch y tri chwestiwn canlynol 

• Beth oeddwn yn ei wneud? (Cyfrifoldebau) 

• Beth wnes i ei ennill/ei wella (h.y. sgiliau/gwybodaeth)? (Dysgu 
Personol) 

• Sut wnes i gyfrannu?/Pa wahaniaeth wnes i?] (Effaith) 

Addysgvii 

[Dyddiadauviii] 
 

[Dyddiadau] 

[Cyrsiau proffesiynol/cymwysterau] 
 

[Prifysgol + tref os nad yw’n glir] 

[Teitl llawn y cwrs] a [gradd] 
 

[Dyddiadau] [Manylion ysgol/coleg dosbarth chwech] 

[Sawl] Safon Uwch/Lefel-A [neu gyfwerth; gan gynnwys y graddau] 

[Sawl] Lefel UG/AS) [gan gynnwys y graddau] 

[Sawl] TGAU [y rhai mwyaf perthnasol gan gynnwys y graddau mewn 
cromfachau fel y bo’n briodol] 

 

Diddordebauix 

Canolwyrx 

Canolwr Enw Cyntaf, teitl eu swydd, cyfeiriad llawn gan gynnwys y dref, sir, cod post  
Rhif ffôn; e-bost 

Canolwr Ail Enw, teitl eu swydd, cyfeiriad llawn gan gynnwys y dref, sir, cod post  
Rhif ffôn; e-bost 

(gweler drosodd am sylwadau am bob adran.) 



 

 
 

Troednodiadau: 

i Trefn y dudalen ac Ysgrifennu: 

Fel arfer bydd recriwtwyr yn disgwyl CV sy’n ddwy dudalen. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio ffurfdeip sy’n hawdd ei sganio megis Arial, Helvetica, Trebuchet 

neu rywbeth tebyg. Rhowch ymyl gyfartal a chyson o gwmpas ochr y dudalen fel y ceir yn y templed hwn – 

mae cydbwysedd gweledol yn creu argraff feddyliol eich bod chwithau’n gytbwys a sad, hyd yn oed heb i’r 

recriwtiwr ddarllen eich CV. Byddant yn sganio darllen eich CV yn gyntaf er mwyn cwtogi’r pentwr mawr 

yn ddau bentwr llai: “tebygol o gael cyfweliad”; a “tebygol o gael eu gwrthod”, felly byddwch o gymorth i 

chi eich hun trwy greu CV sy’n rhwydd bwrw drosto’n gyflym. 

Mae alinio eich testun i’r chwith yn bwysig iawn. Dylech osgoi sythu eich testun (h.y. justify/alinio eich 

testun i’r ddwy ymyl) – mae hynny’n gwneud sganio yn anodd iawn. Mae cael cydbwysedd da rhwng gofod 

gwyn a’r testun hefyd yn bwysig wrth helpu'r darllenydd i fwrw drosto’n gyflym. 

Efallai y byddwch am ddewis un ffont ar gyfer y penawdau ac un arall ar gyfer y testun ei hun. Os ydych yn 

gwneud hynny, byddwch yn gyson yn eu defnydd trwy’r ddogfen gyfan. Mae penawdau mewn ffont trwm 

(bold) yn helpu i ddangos y cynnwys ac yn helpu’r darllenydd i fynd drwyddo yn gyflym ac yn rhwydd 

(sylwch ar sut mae’r ffont trwm yn mynd ar draws y colofnau ar y templed). 

Cadwch baragraffau’n fyr. Dim ond 3.5 o linellau y gall y llygad dynol eu sganio ar y tro, felly cadwch o 

fewn y terfyn hwn wrth ysgrifennu eich cynnwys. 

Er ei bod hi'n bwysig ysgrifennu'n gryno, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys digon o fanylion i’w wneud 

yn ystyrlon a chredadwy. Gwnewch ddefnydd da o’r allweddeiriau o’r hysbyseb a’r disgrifiad swydd, yn 

enwedig yn hanner cyntaf y dudalen gyntaf. Bydd defnyddio'r strwythur a gynigir yma yn golygu y bydd 

eich CV yn cael yr impact mwyaf posibl. 

Cofiwch eich bod yn ceisio creu darlun meddyliol yn llygad meddwl y recriwtiwr sy’n cyd-fynd â’r darlun 

meddyliol gwreiddiol yr oedd ganddynt wrth ysgrifennu’r hysbyseb a disgrifiad swydd, felly defnyddiwch yr 

iaith gywir ar gyfer y diwydiant a’r rôl lle bo modd. Yn bwysicaf oll, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio 

sillafu eich CV, ac yn ddelfrydol yn cael rhywun arall i’w ddarllen i weld a yw’n gwneud synnwyr! 

Os ydych yn anfon copi papur o’ch CV, meddyliwch am y papur rydych chi am ei ddefnyddio. Mae 

defnyddio papur sydd â phwysau trymach yn anfon neges ddistaw at y recriwtiwr eich bod chi’n ymgeisydd 

o safon. Os ydych yn bwriadu anfon un yn electronig, anfonwch ef mewn fformat PDF er mwyn i chi fod â 

rheolaeth dros sut y caiff ei argraffu. 

Yn gyffredinol, peidiwch â chynnwys llun oni bai eu bod yn gofyn am un. Fel rheol, dim ond ar gyfer 

swyddi y mae’r ffordd rydych yn edrych yn ystyriaeth, e.e. actio neu rywbeth tebyg, y mae angen i chi 

gynnwys llun ar y CV. 



 
ii Adran Enw: Sylwer nad yw’r geiriau CV neu Curriculum Vitae yno fel pennawd. Gall cyflogwyr weld hyn 

o’r fformat. Drwy beidio â’i gynnwys, mae’n dangos eich bod chi'n sylweddoli hyn. Mae hefyd yn ei 

gwneud yn haws i’r recriwtiwr ddod o hyd i'ch enw! Os yw pobl yn eich galw wrth eich enw canol, yna 

tanlinellwch yr enw neu ei roi mewn priflythrennau. Os oes gennych enw sydd fel arfer yn cael ei gwtogi 

e.e. Victoria ond cewch eich galw yn Vicky, yna rhowch hyn mewn cromfachau ar ôl eich enw, e.e. 

(“Vicky”). Bydd y naill ffordd neu’r llall yn helpu’r recriwtiwr i wybod beth i’ch galw chi! Mae hyn yn 

gwneud yn siŵr eich bod yn osgoi dechrau pethau ar y droed anghywir neu ddrysu’r cyflogwr. Hefyd gallai 

cael eich galw wrth yr enw anghywir eich taflu oddi ar eich echel cyn cyfweliad felly mae’n well osgoi 

hynny! 

iii Dolen i wefan: Dewiswch y ddolen fwyaf defnyddiol i’ch presenoldeb ar-lein a all greu argraff ar 

recriwtiwr / cefnogi'ch cais yn fwyaf effeithiol. Efallai y gallech ddefnyddio dolen i hafan "amdanaf.i" a 

bod yno ddolenni i’ch holl gyfryngau cymdeithasol / llefydd ar-lein, eich blog neu eich proffil LinkedIn. 

iv Adran Proffil: Bydd defnyddio proffil yn eich cyflwyno fel rhywun sydd â ffocws ac sy’n cyd-fynd yn agos 

â’r ymgeisydd delfrydol. Mae hyn yn bachu’r cyflogwr gan ei fod yn syth yn creu’r math cywir o lun 

meddyliol i gyd-fynd â’u llun nhw. O ganlyniad, bydd eich CV yn llawer mwy tebygol o gyrraedd y pentwr 

cyfweliad ar y cam cyntaf. Cofiwch fod cyflogwyr yn chwilio am rywun sy’n cyfateb mor agos â 100% â 

phosib. Fodd bynnag, yn aml iawn, nid yw’r rhan fwyaf o ymgeiswyr yn gallu cynnig 100% ond yn fwy 

realistig yn cynnig cyfatebiad rhwng 65 a 80%. Cyn belled â’ch bod yn bodloni gofynion isaf y swydd, 

mae’n briodol ichi wneud cais, hyd yn oed os nad ydych chi’n bodloni’r holl ofynion. 

v Adran Cyflawniadau a Sgiliau Allweddol: Defnyddiwch yr adran hon i ddangos yn fanwl sut rydych chi’n 

cyd-fynd â’r rôl yn seiliedig ar y disgrifiad/hysbyseb swydd a disgrifiadau eraill o’r rôl ar wefannau megis 

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles  ac https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-

profiles/home . Chwiliwch am ymadroddion megis “Dylai ymgeiswyr feddu ar y rhinweddau canlynol” neu 

ymadroddion tebyg fel arwyddion i chi ganfod y geiriau allweddol yn rhwydd. Mae’r adran hon yn 

hollbwysig gan ei bod yn eich helpu i ddisgleirio o blith y cleientiaid eraill. Mae’n eich galluogi i deilwra’ch 

hun yn agos iawn i’r rôl. Mae hefyd yn eich helpu chi i ddangos ehangder eich profiad felly gwnewch yn 

siŵr eich bod yn gwneud y gorau o hyn wrth ei ysgrifennu. Defnyddiwch y grid gofynion a grëwyd gennych 

o’r hysbyseb a’r disgrifiad swydd i’ch helpu i strwythuro’r adran hon. Meddyliwch yn ofalus pa 

enghreifftiau yw’r rhai mwyaf perthnasol o ystyried y rôl a’r cyd-destun. Dylech gynnwys 3 enghraifft ar 

gyfer pob sgìl e.e. "Sgiliau cyfathrebu llafar hyderus wedi’u hennill trwy ddelio â chwsmeriaid mewn 

lleoliad manwerthu prysur, wrth wneud cyflwyniadau yn y brifysgol ac mewn rôl telefarchnata.” 

vi Dyddiadau’r Adran Gyflogaeth/Gwaith: Fel o’r blaen, dylech bob amser osod y manylion mewn trefn 

amser am yn ôl. 

vii Adran Addysg: Os oes gennych brofiad cyflogaeth arbennig o berthnasol yna ystyriwch gynnwys eich 

adran gyflogaeth cyn eich adran addysg. Mae hyn yn gwbl iawn i’w wneud, o gofio eich bod eisoes wedi 

sôn am eich cymwysterau yn y Proffil ar y dechrau. Os yw’n berthnasol ac yn ddiweddar, os nad oedd eich 

graddau’n wych a bod cyfres benodol o ddigwyddiadau wedi effeithio ar eich paratoi atynt e.e. salwch, 

amgylchiadau teuluol (e.e. ysgariad, marwolaeth neu salwch difrifol aelod agos o’r teulu), yna bydd angen 

i chi sôn am hyn yn eich llythyr cyflwyno. Os yw’r recriwtiwr eisiau CV yn unig heb lythyr cyflwyno, yna 

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/home
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/home


 
ystyriwch roi esboniad byr ar ôl eich canlyniadau e.e. "Canlyniadau wedi’u heffeithio gan [nodi’r 

digwyddiad], cadarnhad annibynnol ar gael”. Gallwch ddefnyddio’r dull hwn ar gyfer pob lefel astudio. 

viii Adran Gyflogaeth/Gwaith: Defnyddiwch “Cyflogaeth” neu “Gwaith” (neu rywbeth tebyg) fel pennawd 

yn dibynnu ar ba un yr ydych yn teimlo’n fwyaf cysurus ag ef. Os oes gennych lawer o brofiad gwirfoddol, 

efallai fod “Gwaith” yn deitl haws ei ddefnyddio. Gall eich profiad gwirfoddol hefyd fod mor werthfawr 

â’ch profiad cyflogedig o ran yr hyn a gawsoch ohono, a gall ddangos ymrwymiad ychwanegol i yrfa, yn 

enwedig os ydych chi’n newid cyfeiriad gyrfa. Gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu sylw at y ffaith fod 

gwaith yn wirfoddol naill ai yn nheitl eich swydd neu mewn cromfachau ar ôl hynny. 

Fel y soniwyd yn gynharach, efallai y byddai’n fwy defnyddiol gosod yr adran hon cyn eich adran addysg os 

oes gennych brofiad sylweddol mewn maes perthnasol. Os ydych yn cael trafferth cael lle ar y dudalen, 

ystyriwch rannu eich hanes cyflogaeth yn ddwy adran. Gallech alw un yn “Cyflogaeth Berthnasol” a 

chynnwys yr holl waith sy’n cysylltu’n uniongyrchol â’r rôl dan sylw. Galwch yr adran arall yn “Cyflogaeth 

Arall” a rhowch bopeth sy’n weddill yn yr adran hon. Cofiwch ei osod mewn trefn am yn ôl i’r gorffennol. 

Bydd rhannu eich hanes gwaith yn ddau fel hyn yn helpu’r cyflogwr i ddeall yn fwy effeithiol gyd-destun a 

pherthnasedd beth rydych wedi’i wneud. Mae hefyd yn rhoi mwy o hyblygrwydd o ran sut rydych chi’n 

defnyddio’r lle ar y dudalen, gan y gallech gynnwys profiad perthnasol ar y dudalen gyntaf ac yna profiad 

arall ar ôl eich manylion addysg ar yr ail dudalen. Popeth yn iawn os hoffech neilltuo mwy o le i hanes 

gwaith perthnasol a lleihau’r manylion am brofiadau llai perthnasol. 

Wrth esbonio eich hanes gwaith, peidiwch â defnyddio’r math o iaith “Fe wnes i hyn, ac yna bu’n rhaid imi 

wneud…”. Ceisiwch osgoi “Roeddwn yn” yn llwyr a rhoi mwy o effaith i’r testun trwy ddefnyddio’r 

berfenw yn unig e.e. arwain tîm o 7, cyflawni, creu, ysgogi etc ar ddechrau'r frawddeg. Gwnewch yn siŵr 

eich bod yn rhoi digon o fanylion yn yr adran hon yn enwedig. Mae gan gyflogwyr ddiddordeb arbennig yn 

yr hyn yr ydych wedi’i wneud ac yn gweld hyn fel dangosydd cryf o’r hyn y gallwch ei wneud yn y dyfodol. 

Mae’r adran Cyflawniadau a Sgiliau Allweddol ar y dudalen gyntaf yn gyfle i chi ddangos beth y gallwch ei 

wneud ac yn eich galluogi i roi gwybodaeth fanylach a phenodol mewn cyd-destun o ran sut yr ydych wedi 

ennill sgiliau unigol. 

Os ydych wedi gweithio i’r un cyflogwr ar sawl achlysur gwahanol, e.e. oherwydd contractau tymor byr 

gwahanol neu weithio mewn gwahanol adrannau, yna dangoswch yr holl gyfnodau gyda’i gilydd (rhowch 

ystod lawn y dyddiadau ac yna rhowch y manylion, eto mewn trefn am yn ôl). Lle bynnag y bo modd, 

ceisiwch greu ymdeimlad o ddatblygiad yn ystod eich cyflogaeth gyda nhw. Gallwch ddefnyddio’r un dull 

er mwyn cael cydlyniad pe bai gennych amrywiaeth o rolau gwahanol gyda gwahanol gyflogwyr trwy 

asiantaeth tempio. 

Sylwer, os oes gennych fwlch yn eich CV, gwnewch yn siŵr eich bod yn esbonio hyn, yn ddelfrydol yn eich 

llythyr cyflwyno. Os nad oes angen llythyr cyflwyno fodd bynnag, ystyriwch esboniad e.e. “bwlch chwe mis 

oherwydd salwch, wedi’i ddatrys yn llawn erbyn hyn”. Hefyd, pan fo’n ddiweddar, dylech gynnwys 

blynyddoedd i ffwrdd (gap year) a sicrhau eich bod yn cynnwys unrhyw sgiliau, hyfforddiant a gwybodaeth, 

profiad a manteision perthnasol a gawsoch drwy’r gweithgaredd. 



 
Cofiwch, efallai y byddwch am roi eich adran gyflogaeth yn gyntaf ac yna cynnwys addysg ar yr ail dudalen 

os yw eich profiad yn bwysicach ac o hyd rhesymol. 

ix Adran Ddiddordebau: Defnyddiwch yr adran hon i gynnwys gweithgareddau priodol sy’n dangos eich bod 

yn unigolyn crwn a hefyd yn rhoi rhywbeth i’ch cyflogwr siarad gyda chi amdano i dawelu nerfau 

cyfweliad. Cofiwch efallai fod rhywbeth a wnewch yn eich gweithgareddau hamdden sy’n uniongyrchol 

berthnasol i anghenion y rôl. Er enghraifft, os yw’r rôl angen rhywun taer a di-syfl neu ddisgybledig i’r rôl 

ac rydych chi’n dringo copa mynyddoedd yn rheolaidd, gallech ddefnyddio’r profiad hwn / y cyflawniadau 

hyn i ddangos sut rydych chi’n bodloni’r rhinweddau personol hyn. Gallwch ddefnyddio hyn i ddangos ystod 

eang o rinweddau a sgiliau gan gynnwys arweinyddiaeth, gwaith tîm, menter, gwerthiant a marchnata 

(codi arian / recriwtio aelodau) etc a allai fod yn berthnasol i’r rôl dan sylw. Felly, cofiwch feddwl yn 

ofalus am y pethau a wnewch yn eich amser hamdden a sut y gallai’r hyn yr ydych wedi'i ddysgu drwyddyn 

nhw fod yn ddefnyddiol yn y rôl rydych chi’n ymgeisio amdani. 

x Adran Canolwyr: Fel rheol bydd angen i chi gynnig dau ganolwr. Dewiswch bobl sy’n eich adnabod chi’n 

dda ac sy’n gallu cadarnhau’r gwahanol nodweddion a galluoedd yr ydych am eu dangos. Cofiwch ofyn bob 

amser i rywun fod yn ganolwr cyn rhoi eu manylion ar eich CV! Cofiwch helpu eich canolwyr i wneud eu 

gorau drosoch trwy eu hyfforddi ymlaen llaw! Gwnewch hyn trwy anfon copi o’ch cais a’r hysbyseb swydd 

atynt er mwyn sicrhau eu bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ac yn gallu ysgrifennu’n effeithiol 

drosoch. 

Cofiwch ddiolch iddynt wedyn a rhoi gwybod iddynt beth yw hanes eich ceisiadau er mwyn i chi allu cadw 

a meithrin perthynas dda gyda nhw. 

Os ydych chi’n bwriadu dosbarthu eich CV yn eang, yn hytrach na’i roi i sefydliad penodol, defnyddiwch 

“Ar gael ar gais” yn hytrach na rhoi enwau’r canolwyr. 

© Carolyn Parry ac INSPiRARE Limited. Cedwir pob hawl, 2018. 

 


