Manylion Personol yr Ymgeisydd
Os ydych yn dymuno llenwi’r ffurflen hon yn Saesneg, defnyddiwch y fersiwn Saesneg
sydd ar gael yn adran “English” adran Swyddi Gwag Cyfredol y wefan.
Teitl (Mr/Mrs/Ms/Miss/Dr):
Enw(au) cyntaf:

___________
________________________

Cyfenw:

____________________________

Cyfenw blaenorol
(os yn berthnasol):

____________________________

Cyfeiriad:

____________________________
____________________________
____________________________

Cod Post:

____________________________

Rhif Ffôn:

________________

Rhif ffôn symudol:

________________

Cyfeiriad e-bost:

________________________________________________________

Rhif Yswiriant Gwladol:

_______________________

Dyddiad Geni:

_______________________

Datganiad yr Ymgeisydd
Gorchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) fel y Diwygiwyd
A ydych, neu a ydych chi erioed wedi bod yn destun proses ddisgyblu unrhyw gorff proffesiynol neu
eich cyflogwr?
Do 

Naddo 

Rhowch fanylion gan gynnwys dyddiadau:

Ydych chi erioed wedi cael eich dyfarnu'n euog o, neu gael rhybudd am unrhyw drosedd, heblaw am
fân drosedd traffig ffyrdd megis parcio, neu a oes yna unrhyw achos o'r fath ar y gweill?
Do / oes 

Naddo / Nac oes 

Rhowch fanylion gan gynnwys dyddiadau:

Ydych chi erioed wedi cael eich diswyddo neu a ofynnwyd i chi erioed i adael swydd?
Do  Naddo 
Rhowch fanylion:

Gall y Cwmni gynnal gwiriad DBS manylach. Gallai unrhyw fethiant i wneud datgeliad llawn a chywir o
euogfarnau o'r fath arwain at dynnu'r cynnig o swydd yn ôl neu, os canfyddir wedyn, i ddiswyddo neu
gamau disgyblu gan y Cwmni.
Os ydych yn ansicr ynghylch unrhyw fater, cysylltwch ag aelod o'r adran Adnoddau Dynol.

Deddf Lloches a Mewnfudo 1996
Dan delerau'r Ddeddf, mae'n drosedd i gyflogi gweithiwr sydd heb unrhyw awdurdodiad mewnfudo i
weithio yn y Deyrnas Unedig. Felly, os yw eich cais yn llwyddiannus, bydd angen i chi ddarparu prawf
o gymhwyster i weithio yn y Deyrnas Unedig.
Ydych chi'n ddinesydd o’r Deyrnas Unedig (DU), y Gymuned Ewropeaidd (CE) neu’r Ardal
Economaidd Ewropeaidd (AEE) ?
Ydw  Nac ydw 
Os NA, atebwch y cwestiynau canlynol.
Ydych chi’n gymwys i weithio yn y Deyrnas Unedig? Ydw  Nac ydw 
Ydych chi angen trwydded waith? Ydw  Nac ydw 
Os ateboch YDW i’r naill neu’r llall o’r cwestiynau uchod rhowch fanylion pellach e.e. (rhif trwydded
waith, dilysrwydd neu ddyddiad dod i ben):

Cydnabyddiaeth yr Ymgeisydd
Nodwch unrhyw deulu / perthynas / cydnabod rydych yn adnabod sydd ar hyn o bryd yn cael eu
cyflogi gan Opera Cenedlaethol Cymru gan ddatgan eu henw, swydd a’ch perthynas.
Enw:

Swydd:

Deddf Diogelu Data 1998
Rhoddaf ganiatâd i'r wybodaeth a roddais ar y ffurflen hon i gael ei defnyddio gan Opera Cenedlaethol
Cymru yn y broses o wneud penderfyniadau a allai gynnwys gofyn am wiriad cofnodion troseddol ar
gyfer rhai swyddi. Os cewch eich penodi i swydd, bydd y ffurflen hon yn cael ei hail-selio mewn amlen
a'i ffeilio yn eich ffeil bersonol. Os na fyddwch yn llwyddiannus, bydd y ffurflen yn cael ei chadw gyda'r
papurau sy'n ymwneud â'r swydd wag ac yn cael eu cadw am 6 mis cyn cael eu dinistrio. Rwy'n deall y
gall y wybodaeth a ddarparwyd uchod gael ei gwirio gan y Cwmni.

Llofnod:

Dyddiad:

