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Gwneud cais  
 

Diolch am fynegi diddordeb yn y broses o benodi Aelodau Cyngor Celfyddydau 
Cymru. Fel Aelod, byddwch yn helpu i gynnal a datblygu y broses o ddarparu 
profiadau yn y celfyddydau i bobl Cymru. Byddwch yn cyfrannu at ddatblygu a 
darparu polisïau a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru 
ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.  Mae'r Atodiadau sydd 
ynghlwm yn rhoi manylion rôl y Cadeirydd a manyleb y person, ac yn manylu hefyd 
rôl a chyfrifoldebau Cyngor Celfyddydau Cymru a'r broses ddethol. 
 
I wneud cais ewch i wefan penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru yma:  
 
https://beta.llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus  
 
 
I wneud cais am y swydd hon, cliciwch ar swydd Aelodau Cyngor Celfyddydau 
Cymru   ac yna cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ ar waelod y dudalen ar yr ochr 
chwith. Y tro cyntaf y gwnewch chi gais am swydd, bydd angen ichi lenwi ffurflen i 
gofrestru ar system ceisiadau ar-lein Llywodraeth Cymru.  Dim ond unwaith y bydd 
angen ichi gofrestru, a thrwy wneud, byddwch yn gallu dilyn hynt eich cais, ac 
unrhyw geisiadau eraill yr ydych yn eu hanfon, drwy'ch cyfrif.  
 
Ar ôl cofrestru, byddwch yn gallu gweld y ffurflen gais. I wneud cais, bydd angen ichi 
lanlwytho datganiad personol a CV i’r adran 'Rhesymau dros ymgeisio' ar y ffurflen 
gais ar-lein.   
 
Datganiad Personol 

Eich datganiad personol yw'ch cyfle i ddangos sut yr ydych yn bodloni'r holl feini 
prawf a nodir ym manyleb y person.  
 
Yn benodol, byddwch yn chwilio am dystiolaeth yn erbyn y pedwar pwynt 
bwled cyntaf o fewn Adran Sgiliau Hanfodol Atodiad A.  
 
Chi sydd i benderfynu sut i gyflwyno'r wybodaeth. Fodd bynnag, ceisiwch roi 
enghreifftiau manwl sy’n dangos sut mae’ch gwybodaeth a’ch profiad yn cyfateb â’r 
meini prawf ac sydd hefyd yn disgrifio’r hyn a wnaethoch wrth gyflawni canlyniad 
penodol. Byddech yn helpu'r panel dethol hefyd pe baech yn nodi'n glir pa dystiolaeth 
benodol sy'n berthnasol i ba faen prawf. Mae rhoi paragraffau ar wahân ar gyfer pob 
maen prawf yn arfer cyffredin. 
 
Ni ddylai'ch datganiad personol fod yn fwy na dwy dudalen.  Gallai eich cais gael ei 
wrthod os byddwch yn mynd dros y terfyn hwn.   
 
CV  
Sicrhewch fod eich CV yn cynnwys manylion bras eich swydd bresennol neu eich 
swydd ddiweddaraf a'ch dyddiadau yn y swydd honno. Nodwch unrhyw benodiadau 
Gweinidogol presennol neu flaenorol.   
 
Amserlen fras 

Dyddiad cau:        22 Tachwedd 2018 
Llunio rhestr fer:                   w/c 10 Rhagfyr 2018 
Cyfweliadau:                            w/c 4 Chwefror 2019 

https://beta.llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus
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Datganiad Amrywiaeth  

Mae Llywodraeth Cymru o’r farn y dylai aelodau byrddau cyrff cyhoeddus adlewyrchu 
cymdeithas yng Nghymru – a chynnwys pobl o bob cefndir – i'w helpu i ddeall 
anghenion pobl ac i wneud penderfyniadau gwell.  Dyna pam mae Llywodraeth 
Cymru yn annog ystod eang ac amrywiol o unigolion i wneud cais am benodiadau i 
gyrff cyhoeddus.  Rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan bob grŵp sydd heb 
gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys menywod, pobl dan 30 oed, pobl o gefndir du, 
Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, pobl anabl a phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a 
thrawsryweddol. 
 
Cynllun Gwarantu Cyfweliad – Yn Gadarn o Blaid Pobl Anabl 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu cynllun Cadarn o Blaid Pobl Anabl ac yn 
croesawu ceisiadau gan bobl ag anableddau. Mae’r cynllun yn gwarantu cyfweliad i 
bobl anabl os ydynt yn bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd.  Mae’r 
ffurflen gais hefyd yn gyfle ichi nodi unrhyw anghenion neu offer penodol y gallai fod 
ei angen arnoch os cewch eich gwahodd i gyfweliad. 

 
Manylion Cyswllt: 
I gael rhagor o wybodaeth am y broses ddethol, cysylltwch â: 
 
Yr Uned Penodiadau Cyhoeddus 
E-bost: penodiadaucyhoeddus@gov.wales  
 
Am ragor o wybodaeth ynghylch swyddogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a 
swyddogaeth yr Aelodau, cysylltwch ag Andrew Stevenson (Llywodraeth Cymru) ar 
0300 025 5936 neu ar andrew.stevenson@gov.wales neu Angela Thomas (Cyngor 
Celfyddydau Cymru) ar 029 2044 1302 neu a angela.thomas@arts.wales.  
 
Os oes angen rhagor o gymorth arnoch i wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â'r 
Uned Penodiadau Cyhoeddus - penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru.   
 
For further information about Public Appointments in Wales, please visit 
www.gov.wales/publicappointments.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:penodiadaucyhoeddus@gov.wales
mailto:andrew.stevenson@gov.wales
mailto:angela.thomas@arts.wales
mailto:penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru
http://www.gov.wales/publicappointments
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Atodiad A 
 

Penodi Aelodau i Gyngor Celfyddydau Cymru 
 
 
Disgrifiad o'r rôl a manyleb y person  
 
Swyddogaeth a chyfrifoldebau  
 
Swyddogaeth Aelod o'r Cyngor 

 
Fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, caiff swyddogaeth Aelod o'r Cyngor ei 
ddiffinio fel Dogfen Fframwaith Rheoli sydd hefyd yn rhoi amlinelliad o delerau ac 
amodau cyllid Llywodraeth Cymru i Gyngor  Celfyddydau Cymru.   
 
Mae Llywodraeth Cymru yn pennu'r agenda strategol ar gyfer y celfyddydau yng 
Nghymru.  Mae'n dymuno annog cyfraniad gweithredol at y celfyddydau, a 
phrofiadau diwylliannol o safon uchel fod ar gael i bawb, waeth ble y maent yn byw 
neu eu cefndir. 
 
Disgrifiad o'r Swydd 

 
Bydd disgwyl i Aelodau'r Bwrdd: 
 

 Cymryd rhan a chyfrannu yn effeithlon at weithgareddau'r Cyngor, yn 
benodol diffinio a datblygu ei gyfeiriad strategol, a phennu a chyflawni 
amcanion heriol, a chefnogi polisi Llywodraeth Cymru; 

 

 Gweithredu mewn modd sy'n hybu safonau uchel o ran priodoldeb a 
chyllid cyhoeddus; 

 

 Sicrhau bod gweithgareddau'r Llyfrgell yn cael eu cynnal mewn modd 
effeithlon ac effeithiol; 

 

 Sicrhau bod y Cyngor yn bodloni ei nodau, ei amcanion a'i dargedau 
perfformiad ei hun a'r Llywodraeth; 

 

 Sicrhau bod dulliau rheoli'r Cyngor yn rhoi gwerth am arian o fewn 
fframwaith o arferion da, rheoleidd-dra a phriodoldeb; 

 

 Cymryd rhan yn y broses gynllunio gorfforaethol; a 
 

 Penodi Prif Weithredwr, a gymeradwyir gan Lywodraeth Cymru, os bydd 
angen. 
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Manyleb Person 
 
Sgiliau Hanfodol 
 
Hoffai Llywodraeth Cymru benodi unigolion a all ddangos y canlynol:  
 

 Gwybodaeth helaeth o'r celfyddydau yng Nghymru a dealltwriaeth o 
flaenoriaethau a pholisïau presennol Llywodraeth Cymru;   

 

 Dealltwriaeth o'r heriau cyfredol sy'n wynebu sefydliadau diwylliannol, CCC a'r 
rheini sy'n gweithio yn y celfyddydau sy'n gallu meddwl yn greadigol ar sut y 
gellir mynd i'r afael â'r heriau hynny; 

 

 Tystiolaeth o hanes, gwybodaeth neu brofiad o weithio o fewn un o'r 
mathau canlynol o gelfyddyd/meysydd:  

 
- Profiad a dealltwriaeth o sut y gall y celfyddydau gael effaith ar 

lesiant cymunedau amrywiol ledled Cymru. 
- Cerddoriaeth, Dawns, llenyddiaeth (yn y Gymraeg neu'r Saesneg),  
- Profiad a dealltwriaeth o faterion sy'n gysylltiedig â'r celfyddydau a'r 

posibiliadau o fewn Llywodraeth Leol neu Addysg Uwch, 
- Sgiliau entrepreneuraidd a allai fod o fudd i sefydliadau celfyddydol. 

 

 Hanes blaenorol sy'n dangos sgiliau gwneud penderfyniadau cryf, yn seiliedig 
ar sgiliau dadansoddi cadarn a gweledigaeth strategol; 
  

 profiad o gyfathrebu'n effeithiol ar bob lefel; yn enwedig y gallu i fod yn 
llysgennad i Gyngor Celfyddydau Cymru, gan ddangos pwyll a doethineb wrth 
ymdrin â rhanddeiliaid; 
 

 Dealltwriaeth o egwyddorion llywodraethu da.   
 

 Dealltwriaeth glir o faterion cydraddoldeb a hyrwyddo mynediad at, a 
chysylltiad â'r celfyddydau; ac  
 

 Ymrwymiad i 'saith egwyddor bywyd cyhoeddus' Nolan, a dealltwriaeth 
ohonynt. 

 
 
Rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau oddi wrth fenywod, pobl anabl ac unigolion 
â chefndir ethnig lleiafrifol sy'n gyfarwydd â'r celfyddydau yng Nghymru, a sydd â 
diddordeb gwirioneddol yng ngwaith Cyngor Celfyddydau Cymru, ac sy'n gallu 
cyfrannu at sicrhau ei fod yn gorff cyhoeddus o fri. 
 

I gael eich hystyried, mae'n rhaid ichi allu dangos bod gennych y nodweddion, y 
sgiliau a'r profiad i fodloni'r holl feini prawf hanfodol ar gyfer penodi. Mae'n rhaid i'ch 
datganiad personol gynnwys y pedwar pwynt bwled cyntaf uchod. Os ydych yn 
mynd ymlaen i gyfweliad, byddwch yn cael eich profi ar y rhestr gyflawn o sgiliau 
sydd wedi'u hamlinellu yn y pwyntiau bwled. 
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Y Gymraeg  
 
Mae'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol am bedwar swydd 
wag. 
 
 
Ffeithiau allweddol am y swydd  
Lleoliad:                          Cynhelir y cyfarfodydd yn bennaf yn Swyddfeydd 

Cyngor Celfyddydau Cymru ym Mae Caerdydd ond 
hefyd mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru.            

Ymrwymiad Amser:          Oddeutu 1.5 diwrnod y mis. 10 cyfarfod y flwyddyn 
Cyfnod y swydd penodiad cychwynnol o dair 
blynedd.   

Tâl:  Di-dâl, ond mae gan Aelodau yr hawl i gostau 
teithio a chostau rhesymol eraill o fewn terfynau 
rhesymol.  

 
Pwy sy'n gymwys  

 
Dylai ymgeiswyr gofio hefyd bod Aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru wedi'u heithrio 
rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, o dan Orchymyn Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2015 
 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1536/contents/made. 
 
 
Gwrthdaro Buddiannau  

 
Bydd gofyn ichi ddatgan unrhyw fuddiannau preifat a allai fod, neu y gellid dehongli 
eu bod, yn gwrthdaro â’ch rôl a’ch cyfrifoldebau fel Aelod o Gyngor Celfyddydau 
Cymru, gan gynnwys buddiannau busnes neu swyddi o awdurdod y tu allan i’r rôl yng 
Nghyngor Celfyddydau Cymru. 
 
Bydd unrhyw wrthdaro buddiannau yn cael ei drafod yn y cyfweliad.  Os byddwch yn 
cael eich penodi, bydd disgwyl ichi hefyd ddatgan y buddiannau hyn ar gofrestr sydd 
ar gael i'r cyhoedd. 
 
Safonau mewn bywyd cyhoeddus 
 
Bydd disgwyl ichi ddangos safonau uchel o ran ymddygiad corfforaethol a phersonol. 
Gofynnir i bob ymgeisydd llwyddiannus gadw at y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau 
Byrddau Cyrff Cyhoeddus, a chewch weld y ddogfen hon ar:  
 
http://www.bl.uk/aboutus/governance/blboard/Board%20Code%20of%20Practice%2
02011.pdf 
 
 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1536/contents/made
http://www.bl.uk/aboutus/governance/blboard/Board%20Code%20of%20Practice%202011.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/governance/blboard/Board%20Code%20of%20Practice%202011.pdf
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Atodiad B 
 

Rôl a chyfrifoldebau Cyngor Celfyddydau Cymru 
 
A ydych yn credu y gall y celfyddydau newid bywydau? 
A ydych yn credu y dylent fod ar gael i bawb? 
 
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn credu y pethau hyn ac wedi ymrwymo i sicrhau 
diwylliant bywiog, amrywiol a chynhwysol a sector celfyddydau sy'n gynaliadwy ac 
arloesol. 
 
Cefndir 

 
Sefydlwyd Cyngor Celfyddydau Cymru drwy Siarter Frenhinol ym 1994. Mae Cyngor 
Celfyddydau Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru a ariennir yn bennaf 
drwy gymorth grant gan Lywodraeth Cymru. Mae hefyd yn elusen gofrestredig yn 
ddarostyngedig i'r Gyfraith Elusennau ac mae'n un o bedwar Dosbarthwr Loteri yng 
Nghymru. 
 
Fel a nodir yn y Siarter Brenhinol, swyddogaeth y Cyngor yw: 
 
a)  datblygu a gwella gwybodaeth am y celfyddydau, y ddealltwriaeth ohonynt a’u 
hymarfer; 
b) sicrhau bod y celfyddydau yn fwy hygyrch i’r cyhoedd yng Nghymru; 
c) cynghori Llywodraeth Cymru a chyrff perthnasol eraill a chydweithio â hwy 
ch) cyflawni'r swyddogaethau drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. 
 
Diffinnir rôl Aelodau'r Cyngor yn Nogfen y Fframwaith Rheoli.  Fel rhan o delerau ac 
amodau'r cyllid, mae gan Aelodau'r Cyngor gyfrifoldebau unigol a chorfforaethol i 
Lywodraeth Cymru.  
 
Ynglŷn â Cyngor Celfyddydau Cymru 
 
Yn rhinwedd ei swyddogaeth fel asiantaeth cyllido a datblygu'r celfyddydau yng 
Nghymru, mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn: 
 

 cefnogi ac yn datblygu gweithgarwch celfyddydol o ansawdd uchel - 

mae'n buddsoddi arian cyhoeddus, sy'n cael ei ddarparu gan y trethdalwyr, 
a'i ddyrannu gan Lywodraeth Cymru, gan helpu'r celfyddydau i ffynnu yng 
Nghymru 
 

 datblygu a chyflawni blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru ar 
gyfer y celfyddydau – mae'n sicrhau bod dulliau, prosesau a 

gweithdrefnau priodol ar waith i gyflawni yn erbyn yr agenda strategol a 
osodir gan Lywodraeth Cymru, fel a amlinellir yn y brif ddogfen strategaeth 
(y Rhaglen Lywodraethu ar hyn o bryd) a'r llythyr Cylch Gwaith Blynyddol  

 
 dosbarthu cyllid y Loteri – yn sgil derbyn ceisiadau i'w raglenni cyllid, 

mae'n buddsoddi mewn prosiectau sy'n datblygu gweithgarwch celfyddydol 
newydd, gan gefnogi unigolion a sefydliadau  
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 rhoi cyngor am y celfyddydau – mae staff a chynghorwyr Cyngor 
Celfyddydau Cymru yn cynrychioli'r ffynhonnell fwyaf o arbenigedd a 
gwybodaeth ym maes y celfyddydau yng Nghymru 

 
 rhannu gwybodaeth – mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ganolbwynt 

cenedlaethol ar gyfer rhwydwaith o wybodaeth am y celfyddydau yng 
Nghymru.  Mae gan y Cyngor hefyd gysylltiadau rhyngwladol cryf yn y DU 
a thu hwnt 

 
 codi proffil y celfyddydau yng Nghymru – mae Cyngor Celfyddydau 

Cymru yn llais cenedlaethol ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru, gan 
sicrhau bod pobl yn ymwybodol o ansawdd, gwerth a phwysigrwydd 
celfyddydau'r genedl  

 
 cynhyrchu mwy o arian ar gyfer economi'r celfyddydau – mae mentrau 

fel y Cynllun Casglu  - sef cynllun y Cyngor i annog mwy o bobl i brynu celf 
- a'r gwaith i sicrhau cyllid Ewropeaidd, yn dod â mwy o arian i mewn i 
economi'r celfyddydau 

 
 dylanwadu ar gynllunwyr a phenderfynwyr – mae'r celfyddydau ar gael 

mewn llawer o wahanol leoliadau.  Maent yn gallu cael effaith ddramatig ar 
ansawdd bywyd pobl, ac ar y lleoedd y maen nhw'n byw ac yn gweithio 
ynddynt. Mae'r celfyddydau hefyd yn aml yn ganolog i fentrau ar gyfer 
adfywio cymdeithasol ac economaidd.  Mae Cyngor y Celfyddydau yn 
chwarae rôl allweddol i sicrhau bod cyfraniad y celfyddydau yng Nghymru 
yn cael ei gydnabod, ei werthfawrogi a'i ddathlu 
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Atodiad C 

 
Y broses ddethol                     
 
Bydd y panel cyfweld yn asesu CV a datganiad personol pob ymgeisydd i benderfynu 
pwy sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer y rôl orau, a phwy fydd yn cael eu gwahodd i 
gyfweliad. Bydd y panel yn dibynnu ar yr wybodaeth yn eich CV a'ch datganiad i 
asesu a oes gennych y sgiliau a'r profiad gofynnol. Dylech sicrhau eich bod yn 
darparu tystiolaeth i gefnogi sut yr ydych yn bodloni'r holl feini prawf hanfodol. 
 
Bydd y panel dethol o dan gadeiryddiaeth y Dr Phil George, Cadeirydd Cyngor 
Celfyddydau Cymru a bydd hefyd yn cynnwys Peter Owen, Pennaeth Polisi y 
Celfyddydau, Llywodraeth Cymru a Sara Pepper, Cyfarwyddwr Caerdydd Creadigol 
fel Aelod Annibynnol y Panel. 
 
Gan ddibynnu ar nifer y ceisiadau a ddaw i law, efallai y caiff eich cais ei roi ar "restr 
hir" cyn iddo gael ei roi i'r panel i lunio rhestr fer. Dylech fod yn ymwybodol efallai na 
fydd eich cais yn cael ei ystyried yn llawn gan y panel cyfan mewn sefyllfa o'r fath. 
 
Rydym yn rhagweld y bydd y panel wedi penderfynu yn ystod mis Rhagfyr 2018 pwy 
fydd yn cael eu gwahodd i gyfweliad yn ystod Chwefror 2019. 
 
Dim ond yr ymgeiswyr cryfaf a fydd, ym marn y panel, wedi dangos orau eu bod yn 
bodloni'r meini prawf a nodwyd yn adran manyleb y person fydd yn cael eu gwahodd 
i gyfweliad. Ond os ydych wedi ymgeisio o dan y cynllun gwarantu cyfweliad a’ch bod 
yn bodloni meini prawf gofynnol hanfodol y swydd, yna cewch chithau hefyd eich 
gwahodd i gyfweliad.   
 
Os byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad ac na fydd dyddiad y cyfweliad eisoes 
wedi'i nodi yn y pecyn gwybodaeth hwn, byddwn yn ceisio rhoi cymaint o rybudd â 
phosibl ichi o ddyddiad y cyfweliad. Os na allwch ddod i’r cyfweliad ar y diwrnod 
hwnnw, gwnawn ein gorau i’w aildrefnu ond efallai na fydd hynny’n bosibl oherwydd 
cyfyngiadau’r amserlen benodi neu oherwydd na fydd y panel dethol ar gael.  
 
Fe gewch e-bost gan y system benodi i roi gwybod ichi a fyddwch yn cael eich 
gwahodd i gyfweliad ai peidio. Ein bwriad yw cynnal cyfweliadau yn Swyddfeydd 
Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd. 
 
Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, bydd y panel yn eich holi am eich sgiliau a’ch 
profiad, gan ofyn cwestiynau penodol i asesu a ydych yn bodloni gofynion y swydd. 
 
Bydd yr ymgeiswyr y bydd y panel yn credu sy'n addas i'w penodi yn cael eu 
hargymell i'r Gweinidog, a fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. Gallai’r 
Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon ddewis cyfarfod â’r ymgeiswyr y gellir 
eu penodi cyn gwneud penderfyniad. Os felly, bydd yn cyfarfod â'r holl ymgeiswyr ym 
mhresenoldeb cadeirydd y panel neu ei gynrychiolydd enwebedig. Bydd cyfnod o 
amser rhwng y cyfweliad a'r penderfyniad penodi terfynol. Bydd ymgeiswyr a gaiff eu 
cyfweld yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am hynt y broses benodi. 
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Os byddwch yn llwyddiannus, cewch lythyr yn eich penodi’n Gadeirydd Chwaraeon 
Cymru, a bydd y llythyr hwnnw hefyd yn cadarnhau o dan ba amodau y caiff y 
penodiad ei gynnig ichi. 
 
Os na fyddwch yn llwyddiannus yn y cyfweliad, bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi 
gwybod ichi. Rydym yn gwerthfawrogi bod yn rhaid wrth gryn ymdrech ac amser i 
ymgeisio am swyddi a bod cael adborth yn rhan werthfawr o’r broses.  O ganlyniad, 
bydd y llythyr yn cynnwys manylion yr unigolyn y gallwch gysylltu ag ef i gael adborth 
ar eich cyfweliad a'ch cais, os dymunwch wneud hynny. 
 
Ymholiadau 
 
Os oes gennych gwestiynau am eich cais, cysylltwch â'r Uned Penodiadau 
Cyhoeddus ar - penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru.    
 
Os nad ydych yn hollol fodlon 

 
Nod Llywodraeth Cymru yw prosesu'r holl geisiadau mor gyflym â phosibl a thrin pob 
ymgeisydd yn gwrtais. Os ydych am gwyno am y ffordd yr ymdriniwyd â'ch cais, 
cysylltwch â'r Uned Penodiadau Cyhoeddus - penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru.   
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