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Curriculum Vitae 

Ar gyfer eich cais am swydd cynorthwyydd ymchwil Comisiwn y Gyfraith, dylai eich CV fod yn 
ddienw. Ni ddylech gynnwys unrhyw wybodaeth bersonol, fel eich enw, dyddiad geni na manylion 
cysylltu.  

Ni ddylai eich CV cyfeirio at eich sefydliad academaidd. Peidiwch gynnwys enwau eich prifysgolion, 
colegau neu unrhyw sefydliadau academaidd rydych wedi mynychu, yn cynnwys mewn perthynas â 
chyflogaeth, profiad gwaith a sgiliau a chyflawniadau arall. 

Mae’r canllaw hwn wedi’i gyfieithu ar gyfer ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg, ond gofynnir i chi 
sicrhau bod eich CV, a gweddill eich cais, yn cael ei gyflwyno yn Saesneg.  

 

A. Manylion am addysg/cymwysterau 
Os buoch mewn sefydliad dramor, dylech nodi ym mha wlad y buoch yn astudio er mwyn sicrhau y 
gallwn ystyried amrywiadau mewn dulliau marcio.  

Dylech restru’r holl gymwysterau addysgol sydd gennych (neu’r rhai rydych yn astudio ar eu cyfer ar 
hyn o bryd), mewn trefn gronolegol gan ddechrau â’r un mwyaf diweddar, graddau ôl-raddedig a 
graddau cyntaf, a chymwysterau Safon Uwch (neu gymwysterau cyfatebol).  

Dylai’r cofnodion fod ar ffurf: [Enw’r Radd] / [Dyddiad dechrau – Dyddiad gorffen] / [Dosbarth, gradd 
neu farc terfynol a ddyfarnwyd]. 

Ar gyfer graddau, dylech hefyd restru’r papurau unigol a astudiwyd a’r marciau a gafwyd, ar ffurf: 
[Enw’r pwnc] / [Gradd neu farc a gafwyd wedi’i fynegi fel canran] / [Blwyddyn arholiad neu asesiad]. 

Er enghraifft: 

Cymhwyster/cymwysterau proffesiynol 

[Enw’r cymhwyster] / [Dyddiad dechrau – Dyddiad gorffen] / [Dosbarth, gradd neu farc 
terfynol a ddyfarnwyd] 

Ysgrifennwch ‘tbc’ os ydych yn dal i astudio neu os ydych heb dderbyn eich canlyniad 
terfynol eto 

E.e. BPTC / 2019 – 2020 / tbc 

Gradd(au)  

[Enw’r Radd] / [Dyddiad dechrau – Dyddiad gorffen] / [Dosbarth, gradd neu farc terfynol a 
ddyfarnwyd] 

Ysgrifennwch ‘tbc’ yn achos unrhyw radd derfynol neu bwnc rydych yn dal i astudio ar ei 
gyfer neu nad ydych wedi derbyn eich canlyniadau terfynol ar ei gyfer eto, a defnyddiwch * i 
nodi pa bynciau sydd ddim yn cyfri tuag at eich gradd derfynol 

[Pwnc] / [Marc y pwnc fel %] / [Blwyddyn arholiad neu asesiad]  

E.e.  

Public Law / 65% / 2016* 

Contract Law / 68% / 2016* 

Criminal Law / 52% / 2016* 

Tort Law / 51% / 2016* 

Land Law / 70% / 2017 

Equity and Trusts / 67% / 2017 
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EU Law / 68% / 2017 

Jurisprudence / 66% / 2017 

Constitutional Reform / 58% / 2017 

Principles of Law, Medicine and Ethics / 69% / 2017 

Public International Law / 60% / 2018 

Family Law / 69% / 2018 

Company Law / 64% / 2018 

IP Law / 70% / 2018 

Medicine, Technology, and The Law (dissertation) / 72% / 2018 

 

Safon Uwch (neu gymhwyster cyfatebol)   

[Blwyddyn Arholiad] / [Math o Arholiad] / [Pwnc] / [Gradd neu Farc a Ddyfarnwyd] 

E.e. 2013 / A Level / English Literature / A  

 

B. Hanes cyflogaeth a/neu brofiad gwaith 
Yn yr adran hon, rhowch fanylion unrhyw gyflogaeth, gan gynnwys interniaethau a swyddi 
gwirfoddol, yn para am fwy nag 8 wythnos rydych wedi eu cael ers pan oeddech yn 18 oed; ac 
unrhyw gyflogaeth tymor byrrach rydych yn meddwl y gallai fod yn berthnasol i’ch cais.  

Cyflogaeth neu brofiad gwaith 

[Swydd a Ddaliwyd], [Enw’r Cwmni/Sefydliad], [dyddiad dechrau – dyddiad gorffen] 

• [Cyfrifoldebau/disgrifiad o’r rôl] 

Disgybledd neu gontract hyfforddi 

Bargyfreithwyr (disgybledd)  

[Enw a chyfeiriad y siambrau], [dyddiad dechrau/dyddiad gorffen], [enw’r Ysbyty], [dyddiad galw i’r 
Bar] 

• [Math o waith a wnaethpwyd] 

Cyfreithwyr (contract hyfforddi)  

[Enw a chyfeiriad y ffyrm], [dyddiad dechrau/dyddiad gorffen], [dyddiad derbyn fel cyfreithiwr] 

• [Math o waith a wnaethpwyd] 

 

C. Sgiliau a chyflawniadau eraill 
Yn yr adran hon dylech gynnwys unrhyw gyflawniadau eraill rydych yn meddwl eu bod yn berthnasol 
i’ch cais. Gallai hyn gynnwys: swyddi â chyfrifoldeb, cyhoeddiadau, cyflwyniadau i’r cyhoedd, 
cyflawniadau sefydliadol, heriau, sgiliau eraill, ac yn y blaen. 

[Sgil/Cyflawniad], [dyddiad dechrau - diwedd] (Os yw’n gymwys) 

• [Disgrifiad] 


