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Gwneud cais  
 

Diolch ichi am fynegi diddordeb yn swydd Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC). 
Fel Cadeirydd, byddwch yn arwain y bwrdd i gefnogi'r polisïau a'r gweithgareddau 
strategol ehangach a osodwyd gan Lywodraeth Cymru, yn ogystal â chyflawni 
dyletswyddau statudol Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r atodiadau amgaeedig yn nodi 
manylion rôl a chyfrifoldebau Cyfoeth Naturiol Cymru, rôl y Cadeirydd a manyleb y 
person. I wneud cais, ewch i wefan penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru yn 
https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-3/brand-
2/candidate/jobboard/vacancy/7/adv/.  
 
I wneud cais am y swydd hon, cliciwch ar y swydd wag 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 gofrestru ar gyfer 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 rydych yn eu 
hanfon, trwy'ch cyfrif. Ar ôl cofrestru, bydd y ffurflen gais ar gael ichi ei llenwi.  I 
wneud cais, y cyfan sydd angen ichi ei lanlwytho yw'r CV.  
 
Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod pwysigrwydd datblygu a meithrin galluoedd 
dwyieithog y rheini sy'n cael eu penodi i swyddi cyhoeddus yng Nghymru ac yn 
croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n gallu dangos eu bod yn gallu gweithio trwy'r 
Gymraeg a'r Saesneg.  
 
Os hoffech wneud cais am y swydd hon yn Saesneg, defnyddiwch y ddolen 'Newid 
Iaith / Change Language' ar ochr dde ucha'r dudalen hon, a fydd yn mynd â chi at y 
fersiwn Saesneg o'r hysbyseb, er mwyn ichi allu gwneud cais yn Saesneg. 
 
CV  

Sicrhewch fod eich CV yn cynnwys manylion cryno eich rôl bresennol neu 
ddiweddaraf, a'r dyddiadau pan roeddech yn ymgymryd â'r rôl hon. Nodwch unrhyw 
benodiadau Gweinidogol presennol neu yn y gorffennol.  Nid oes angen rhoi 
datganiad personol. Dim ond y ffurflen gais a'r CV fydd yn cael eu hystyried gan y 
panel penodi.  
 
Amserlen fras 
 

Dyddiad cau:                                22 Mai 2019 
Llunio rhestr fer:                   wythnos yn cychwyn 3 Mehefin 2019  
Cyfweliadau'r panel:   wythnos yn cychwyn 8 Gorffennaf 2019  
Gwrandawiad cyn penodi:   Medi 2019 
Dechrau'r penodiad:   01 Tachwedd 2019 
 
Datganiad am Amrywiaeth  
Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylai aelodau byrddau cyrff cyhoeddus 
adlewyrchu cymdeithas yng Nghymru – gyda phobl o bob cefndir – i'w helpu i ddeall 
anghenion pobl a gwneud penderfyniadau gwell.  Felly, mae Llywodraeth Cymru yn 
annog amrywiaeth eang o unigolion i wneud cais i fod yn aelodau o gyrff cyhoeddus.   
Rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan bob grŵp sydd heb gynrychiolaeth 

https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-3/brand-2/candidate/jobboard/vacancy/7/adv/
https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-3/brand-2/candidate/jobboard/vacancy/7/adv/
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ddigonol gan gynnwys menywod, pobl dan 30 oed, pobl ddu, 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 yn gyfle ichi nodi hefyd unrhyw anghenion neu offer penodol fydd ei 
angen arnoch os cewch eich gwahodd i gyfweliad. 
 
Cysylltiadau 

 
Ewch i https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus. Am ragor o wybodaeth am y 
broses asesu a dethol, cysylltwch â penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru.    
 
Os oes gennych gwestiynau am ofynion y rôl, cysylltwch â'r Uned Penodiadau 
Cyhoeddus (penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru) neu Tim Render, Cyfarwyddwr yr 
Amgylchedd a Materion Gwledig (Tim.Render@gov.wales neu 03000 258574.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wales.gov.uk/publicappointments
mailto:publicappointments@gov.wales
mailto:PublicAppointments@gov.wales
mailto:Tim.Render@gov.wales
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Atodiad A 
 

 

Penodi Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru  
 
 
Rôl y Cadeirydd 
 
Penodir Cadeirydd CNC gan Weinidogion Llywodraeth Cymru a bydd yn gyfrifol am 
sicrhau bod adnoddau naturiol Cymru'n cael eu rheoli'n gynaliadwy. Mae'r Cadeirydd 
yn gyfrifol am arwain y bwrdd i ddatblygu, cymeradwyo a monitro strategaeth tymor 
hir CNC er mwyn iddo allu cyflawni'i ddyletswyddau statudol.  
 
Mae CNC yn chwilio am Gadeirydd i arwain y Bwrdd a chyda'i gilydd, i barhau i 
bennu cyfeiriad strategol CNC. Mae hynny'n cynnwys monitro strategaeth busnes, 
cynlluniau ac amcanion perfformiad CNC. Y Bwrdd fydd yn gyfrifol am lywio a 
datblygu gwaith cyffredinol CNC, ond y Prif Weithredwr fydd yn ei redeg o ddydd i 
ddydd.  
 
Cefnogir gwaith y Bwrdd gan bedwar pwyllgor:  
 

 Archwilio a Sicrhau Ansawdd;  

 Pobl a Thâl;  

 Cyllid a Chynllunio Busnes; a  

 Grŵp Cynghori ar Fwyd.  
 
Yn ogystal â chadeirio'r Bwrdd, mae'n bosib y bydd gofyn i'r Cadeirydd fynd ar 
bwyllgorau eraill. Bydd gofyn i'r Cadeirydd weithio o leiaf 72 diwrnod bob blwyddyn. 
 
Dyma rai o brif gyfrifoldebau'r Cadeirydd:  
 

 Rhoi gweledigaeth ac arweiniad strategol; 

 Cadeirio cyfarfodydd a helpu i ddatblygu'r Bwrdd, gan sicrhau cydbwysedd 
priodol o sgiliau a phrofiad; 

 Sicrhau bod y Bwrdd yn gweithio'n effeithiol â'r Weithrediaeth i ddatblygu 
strategaeth a chynlluniau busnes corfforaethol sy'n cael eu craffu a'u monitro'n 
briodol;  

 Trwy weithio gyda'r Prif Weithredwr yn rhinwedd ei swydd fel Swyddog 
Cyfrifyddu, sicrhau bod y trefniadau llywodraethu priodol yn cael eu rhoi ar waith 
yn unol â'r arfer gorau a gofynion corff cyhoeddus;  

 Sicrhau bod y trefniadau llywodraethu yn gyson â'r cyfrifoldebau, y 
swyddogaethau a'r dyletswyddau cyfreithiol sy'n berthnasol i'r corff trwy statud; 

 Cydweithio'n glos â'r Prif Weithredwr i sicrhau bod strategaeth berthnasol yn bod 
ar gyfer y corff;  

 Cydweithio'n glos â'r Prif Weithredwr i barhau i adeiladu ac aeddfedu strwythur y 
corff a meithrin ymagwedd bositif at ei waith;  

 Goruchwylio gwaith y Prif Weithredwr, gan roi cymorth priodol yn ôl yr angen, 
gan gynnwys rheoli ei berfformiad; 



Cyfoeth Naturiol Cymru  
 

6 
 

 Cynrychioli'r corff yn allanol a meithrin cysylltiadau gwaith agos ag unigolion a 
grwpiau perthnasol. 

 
Bydd y Cadeirydd yn gyfrifol am sicrhau fod y Bwrdd, fel  unigolion ac ar y cyd, yn 
dilyn saith egwyddor bywyd cyhoeddus Nolan: 
 

 Anhunanoldeb 

 Uniondeb 

 Gwrthrychedd 

 Atebolrwydd 

 Bod yn Agored 

 Gonestrwydd 

 Arweinyddiaeth 
 
 
Manyleb y Person 

 
Er mwyn cael eich ystyried, rhaid ichi allu dangos bod gennych y rhinweddau, y 
sgiliau a'r profiad i fodloni pob un o feini prawf hanfodol y rôl. 
 
 
Hanfodol 
 

 Arwain a chadeirio Bwrdd i sicrhau ei fod yn gweithio'n effeithiol a bod 
cyfrifoldebau'r corff yn cael eu hysgwyddo'n briodol;  

 Y gallu i roi arweiniad ar gyfer gweddnewid a datblygu sefydliad ar lefel Bwrdd 
neu gorff cyfatebol mewn sefydliad cymhleth; 

 Hanes o ysbrydoli ac ysgogi staff a rhanddeiliaid sy'n dangos eich bod yn 
gweithio mewn ffordd gynhwysol a chydweithredol;  

 Gallu eithriadol i gyfathrebu, gan gynnwys delio â'r cyfryngau a chynulleidfaoedd 
cyhoeddus ehangach, a meithrin cysylltiadau ar bob lefel.  Mae angen sgiliau 
rhyngbersonol cryf, gan gynnwys y gallu i negodi, darbwyllo a dylanwadu; 

 Sgiliau a barn ddadansoddi o'r radd flaenaf, yn seiliedig ar allu arbenigol i brosesu 
a dehongli gwybodaeth gymhleth all hefyd fod yn dechnegol;  

 Y gallu i sicrhau yr ymdrinnir yn ddoeth ac yn systemataidd â thrafodion ariannol y 
sefydliad, y cânt eu harchwilio yn yr un modd a'u bod ar gael i'r cyhoedd, gan 
ddangos ymrwymiad i fod yn dryloyw ac yn agored; 

 Deall egwyddorion bywyd cyhoeddus ac ymrwymo iddynt; a  

 Record glir o ymrwymiad i egwyddorion cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac o 
weithredu ar eu sail. 

 
Dymunol 
  

 Dangos diddordeb yn yr amgylchedd a meini prawf cynaliadwyedd;  

 Profiad o weithio ym maes rheoleiddio.  

https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life
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 Y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg.  
 
 

 
Ffeithiau allweddol am y swydd 

 
Lleoliad:                            Cymru Gyfan            
Ymrwymiad Amser:           O leiaf 72 diwrnod y blwyddyn  
Hyd y penodiad:   Penodiad cychwynnol rhwng 2 a 4 blynedd  
Tâl:      Hyd at £46,800 y flwyddyn 
 

 
Pwy sy'n cael gwneud cais 

 
Bydd unigolyn yn cael ei atal rhag cael ei benodi os:  
 
a) y'i cafwyd yn euog yn y 5 mlynedd diwethaf yn y DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys 

Manaw o unrhyw drosedd a'i ddedfrydu i garchar (boed yn garchar gohiriedig neu 
fel arall) am gyfnod o 3 mis o leiaf a heb gael yr opsiwn o ddirwy;  
 

b) yw'n destun gorchymyn cyfyngu methdaliad neu orchymyn interim neu sydd wedi 
gwneud cyfaddawd neu drefniant â'r credydwyr;  

 
i. cafodd penodiad cyn hynny â chorff gwasanaeth iechyd ei derfynu am yr 

haeriwyd na fyddai'n llesol i'r corff hwnnw nac yn rheolaeth dda arno bod y 
person dan sylw'n cael parhau yn y swydd;  

 
ii. na fu'r unigolyn yn bresennol yng nghyfarfod y corff ar dri achlysur o'r bron  

 
iii. na wnaeth ddatgan budd ariannol neu atal mater y mae ganddo fudd ariannol 

ynddo rhag cael ei ystyried  
 

iv. yw'n euog o gamymddwyn neu o fethu â chyflawni'i ddyletswyddau  
 

v. yw'n destun gorchymyn anghymhwyso o dan Deddf Anghymwyso 
Cyfarwyddwyr Cwmni 1986;  

 
c) yw'n gweithio i Gyfoeth Naturiol Cymru  
 
 
Gwrthdaro Buddiannau 

 
Dylech ddatgan unrhyw wybodaeth arall a allai effeithio ar eich cais ar y ffurflen gais 
yn yr adran Gwrthdaro rhwng 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 Fwrdd Cyfoeth Naturiol 
Cymru, gan gynnwys buddiannau busnes neu swyddi o awdurdod y tu allan i’r rôl yn 
Cyfoeth Naturiol Cymru. 
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Bydd unrhyw wrthdaro buddiannau yn cael ei drafod yn y cyfweliad. Os cewch 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 arfer safonau uchel o ran ymddygiad corfforaethol a phersonol.  
Dylai'r ymgeiswyr fod yn bobl sy'n ymddwyn mewn modd a fydd yn ennyn hyder y 
cyhoedd bob amser.  
 
Bydd gofyn i'r holl ymgeiswyr llwyddiannus gadw at y Cod Ymddygiad ar gyfer 
Aelodau Bwrdd Cyrff Cyhoeddus, a gallwch weld y ddogfen hon yma: 
http://www.bl.uk/aboutus/Llywodraethu/blboard/Board%20Code%20of%20Practice%
202011.pdf 
 
Dylai ymgeiswyr hefyd nodi y bydd bod yn aelod o'r Corff yn golygu na fyddant yn 
gymwys i fod yn aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru o dan Orchymyn Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2015. 
http://www.legislation.gov.uk/cy/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
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1536/contents/made
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Atodiad B 
 

 
Rôl a chyfrifoldebau Cyfoeth Naturiol Cymru 

 
 
Cefndir 

 
Mae'r adnoddau naturiol sydd gennym yng Nghymru - ein coed, moroedd, bryniau, 
caeau, dŵr a bywyd gwyllt - yn hanfodol i'n dyfodol. Hebddynt, ni fyddai gennym aer 
glân i'w anadlu na dŵr i'w yfed. Maent yn sbardun anferth i'n heconomi ac yn helpu i 
gynnal iechyd a lles ein pobl ac yn denu ymwelwyr i Gymru.  
 
Mae'r gofyn ar yr adnoddau hyn yn cynyddu - yn sgil ffactorau amgylcheddol fel y 
newid yn yr hinsawdd a chan ffactorau cymdeithasol ac economaidd. Mae'n hanfodol 
felly ein bod yn sicrhau bod ein hadnoddau amgylcheddol yn cael eu rheoli yn y 
ffordd orau bosibl, i sicrhau'n bod yn cael y gorau o'n harian ac yn cael y canlyniadau 
gorau. Rhaid gwneud hyn mewn ffyrdd sy'n gynaliadwy, fel na chaiff asedau naturiol 
Cymru eu gwastraffu ac er mwyn eu cadw er lles cenedlaethau'r dyfodol.  
 
Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yw'r corff cyntaf yn y byd i ddod â llawer o'r arfau sydd 
eu hangen ynghyd i sicrhau bod adnoddau naturiol Cymru'n cael eu rheoli'n 
gynaliadwy. Cafodd CNC ei sefydlu ar 1 Ebrill 2013 pan gafodd cyfrifoldebau, asedau 
a staff Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn 
Coedwigaeth Cymru eu dwyn ynghyd i greu'r Corff mwyaf a Noddir gan Lywodraeth 
Cymru.  
 
Mae CNC ar hyn o bryd yn cyflogi tua 1,900 o staff, yn gymysgedd o weithwyr 
parhaol a chyfnod penodol, prentisiaid, staff asiantaeth a phobl wedi'u secondio.  
Mae gan CNC gyllideb o ryw £200m ar gyfer 2019-20 - yn grantiau gan Lywodraeth 
Cymru, yn incwm masnachol ac yn dâl am reoleiddio. 
 
Ynghyd ag amrywiaeth eang o gyfrifoldebau gweithredol a rheoleiddiol, CNC yw prif 
gynghorydd Llywodraeth Cymru ar adnoddau naturiol.  
 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yn atebol i 
Weinidogion Cymru trwy'r Gweinidog Noddi (sef Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a 
Materion Gwledig ar hyn o bryd) a bydd Pwyllgorau perthnasol y Cynulliad yn craffu 
arno. Mae'r Bwrdd yn atebol am sicrhau bod CNC yn arfer ei swyddogaethau 
deddfwriaethol yn effeithiol ac mewn ffordd briodol. Mae'n atebol hefyd i Weinidogion 
Cymru am y ffordd y mae'n gweithredu yn unol â'i lythyr cylch gwaith blynyddol.  
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Rôl y Bwrdd   

 
Yn aelodau o Fwrdd CNC y mae Cadeirydd a deuddeg aelod.  Bydd y Prif 
Weithredwr yn un ohonynt. Ei rôl yw: 
 

 rhoi arweiniad effeithiol, diffinio a datblygu cyfeiriad strategol a gosod amcanion 
sy'n cynnig her; 

 rhoi arweiniad effeithiol ar gyfer rhedeg y corff; dwyn y Prif Weithredwr i gyfrif am 
sicrhau bod gweithgareddau CNC yn cael eu cynnal yn effeithiol ac effeithlon;  

 hyrwyddo safonau uchel ar gyfer cyllid cyhoeddus, a chynnal egwyddorion 
rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian; 

 monitro perfformiad CNC i sicrhau ei fod yn ysgwyddo'i ddyletswyddau, 
amcanion, nodau a thargedau perfformiad statudol yn llawn.  

 
Dyma aelodau'r Bwrdd ar hyn o bryd:  
 

 Syr David Henshaw, Cadeirydd dros dro (daw ei swydd i ben ar 31 Hydref 2019) 

 Elizabeth Haywood, Aelod o'r Bwrdd 

 Zoe Henderson, Aelod o'r Bwrdd 

 Chris Blake, Aelod o'r Bwrdd 

 Karen Balmer, Aelod o'r Bwrdd 

 Catherine Brown, Aelod o'r Bwrdd 

 Julia Cherret, Aelod o'r Bwrdd 

 Howard C Davies, Aelod o'r Bwrdd  

 Dr Rosetta Plummer, Aelod o'r Bwrdd  

 Yr Athro Steve Ormerod, Aelod o'r Bwrdd  

 Syr Peter Rigby, Aelod o'r Bwrdd  

 Geraint Davies, Aelod o'r Bwrdd  

 Clare Pillman, Prif Weithredwr  
 
Y Weithrediaeth  

 
Mae'r Weithrediaeth yn gweithio mewn partneriaeth â'r Bwrdd i ddatblygu strategaeth 
ar gyfer CNC. Y Weithrediaeth sy'n atebol o ddydd i ddydd am weithgareddau'r corff 
ac yn rhoi arweiniad corfforaethol.  
 
 
Llywodraethu 
 
Cafodd CNC ei sefydlu fel corff annibynnol sy'n atebol i Weinidogion a Phrif Weinidog 
Llywodraeth Cymru.  
 
Rôl y Bwrdd fydd llywodraethu'n gryf ac arwain yn effeithiol, gweithio gyda'r 
Weithrediaeth i ddiffinio a datblygu cyfeiriad strategol a phennu amcanion heriol.  
Bydd y bwrdd yn hyrwyddo safonau uchel o atebolrwydd cyhoeddus ac yn cynnal 
egwyddorion rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian.  Bydd yn sicrhau bod 
gweithgareddau CNC yn cael eu cyflawni yn effeithlon ac yn effeithiol, a bydd yn 
monitro perfformiad i sicrhau bod y corff yn cyflawni'n llawn ei nodau, ei amcanion a'i 
dargedau perfformiad. 
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Mae'r Bwrdd wedi sefydlu trefniadau llywodraethu trosfwaol ac wedi dirprwyo rhai 
swyddogaethau i swyddogion drwy gynllun dirprwyo sy'n cwmpasu materion ariannol 
ac anariannol.  
 
Bydd y broses o benodi Cadeirydd ac aelodau anweithredol yn dilyn Cod Ymarfer y 
Comisiynydd ar gyfer Penodiadau gan Weinidogion i Gyrff Cyhoeddus. 
 
Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus arfer safonau uchel o ran ymddygiad 
corfforaethol a phersonol. Gofynnir iddynt hefyd gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad ar 
gyfer Aelodau Bwrdd Cyrff Cyhoeddus. 
 
Y Prif Weithredwr yw swyddog cyfrifyddu'r corff. Mae'r cyfrifoldebau hyn wedi'u 
hamlinellu ym memorandwm Llywodraeth Cymru ar gyfrifoldebau swyddog cyfrifyddu 
Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru.  
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Atodiad C 

 
Y broses ddethol 

 
Bydd y Panel Asesu Cynghorol yn asesu CV 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 i asesu a ydych yn meddu ar y 
sgiliau a'r profiad gofynnol. 
 
Cadeirir y Panel Asesu Cynghorol gan Uwch Aelod Annibynnol y Panel, Ms Rosie 
Varley OBE a bydd Tim Render, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Materion Gwledig a 
chynrychiolydd o Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn aelodau ohono.  
 
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 Asesu Cynghorol i lunio rhestr fer.  Dylech fod yn 
ymwybodol efallai na fydd eich cais yn cael ei ystyried yn llawn gan holl aelodau'r 
Panel Asesu Cynghorol. 
 
Rydym yn rhagweld y bydd y Panel Asesu Cynghorol wedi penderfynu ddiwedd mis 
Mai pwy fydd yn cael ei wahodd i gyfweliad yng nghanol mis Gorffennaf.  
 
Os ydych wedi ymgeisio o dan y cynllun gwarantu cyfweliad, a'ch bod yn bodloni'r 
meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad. 
 
Ein bwriad yw cynnal y cyfweliadau yng Nghaerdydd. 
 
Os byddwch yn cael 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 ymgeiswyr sy'n 'benodadwy' yn ôl y panel yn cael eu hargymell i Weinidog yr 
Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. 
Gallai’r Gweinidog ddewis cyfarfod ag un neu fwy o'r ymgeiswyr hynny cyn 
penderfynu.  Y bwriad yw penderfynu cyn diwedd mis Gorffennaf 2019.  
 
Ar ôl i'r Gweinidog benderfynu, cynhelir Gwrandawiad Cyn Penodi gan y Pwyllgor 
Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig. Bydd hwn yn gyfle i'r Pwyllgor 
graffu ar yr ymgeisydd a ffefrir ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  
  
 
 
 
 
 


