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Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru 
 

GWNEUD CAIS  
 

Diolch am fynegi diddordeb yn y penodiad i fod yn gadeirydd  o Comisiwm Ffiniau a 
Democratiaeth Leol Cymru.  
 
I wneud cais ewch i wefan penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru yma: 
https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-2/xf-
643606d0a1d8/candidate/jobboard/vacancy/7/adv/   
 
Y tro gyntaf ichi wneud cais am swydd, bydd angen ichi lenwi ffurflen gofrestru ar 
gyfer system ceisiadau ar-lein Llywodraeth Cymru. Dim ond unwaith y mae angen 
ichi gofrestru, a thrwy wneud hynny byddwch yn gallu dilyn hynt eich cais, ac unrhyw 
geisiadau eraill rydych yn eu hanfon, trwy eich cyfrif. 
 
Unwaith ichi gofrestru, byddwch yn gallu cael mynediad at y ffurflen gais. I wneud 
cais bydd angen ichi lanlwytho datganiad personol a CV i adran 'Rhesymau dros 
ymgeisio' y ffurflen gais ar-lein.  
 
DATGANIAD PERSONOL 
 
Eich datganiad personol yw eich cyfle i ddangos sut yr ydych yn bodloni'r holl feini 
prawf a nodir ym manyleb y person. Cewch chi benderfynu sut i gyflwyno'r 
wybodaeth. Fodd bynnag, dylech anelu at ddarparu enghreifftiau manwl sy'n dangos 
sut y mae eich gwybodaeth a'ch profiadau yn cyd-fynd â phob maen prawf, ac sy'n 
disgrifio eich swyddogaeth chi wrth gyflawni canlyniad penodol. Bydd hefyd o fudd i'r 
panel dethol os gallwch nodi'n glir pa dystiolaeth benodol sy'n berthnasol i ba faen 
prawf. Mae'n arfer cyffredin darparu paragraffau ar wahân mewn perthynas â phob 
maen prawf. 
 
Ni ddylai'r datganiad personol fod yn hwy 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 hon. Nodwch unrhyw benodiadau 
Gweinidogol presennol neu flaenorol.  
 
AMSERLEN FRAS 
 

Dyddiad cau:                               29 May 2019 
Llunio rhestr fer:                   I gael ei gadarnhau 
Cyfweliadau:                            I gael ei gadarnhau 
 
 
DATGANIAD AM AMRYWIAETH 
  
Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylai cyrff cyhoeddus gael aelodau bwrdd sy'n 
adlewyrchu cymdeithas yng Nghymru - pobl o bob cefndir - i'w helpu i ddeall 
anghenion pobl a gwneud penderfyniadau gwell. Dyma 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, 
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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 sydd ag anableddau. Mae'r cynllun hwn yn sicrhau 
cyfweliad i bobl sydd ag anableddau os byddant yn bodloni gofynion sylfaenol y 
swydd. Mae'r ffurflen gais hefyd yn eich galluogi i nodi unrhyw anghenion penodol 
sydd gennych neu offer penodol y gall fod ei angen arnoch os cewch wahoddiad i 
gael cyfweliad. 
 
 
PWY SY'N GYMWYS I WNEUD CAIS? 
 

Mae unrhyw unigolyn sy'n dal un neu fwy o'r swyddi isod yn anghymwys i wneud cais 
am y rôl hon, oherwydd Adran 4 (3) o Ddeddf Lleol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 yn 
nodi na chaiff Gweinidogion Cymru benodi unigolyn sy'n dal unrhyw un o'r rhain 
swyddi: 
 

 aelod Senedd 

 aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru 

 aelod o awdurdod lleol yng Nghymru 

 swyddog i awdurdod lleol yng Nghymru 

 aelod o awdurdod Parc Cenedlaethol ar gyfer Parc Cenedlaethol yng  
Nghymru   

 comisiynydd heddlu a throsedd ar gyfer ardal heddlu yng Nghymru; neu. 

 aelod o staff y Comisiwn. 
 
Dylai ymgeiswyr hefyd nodi y bydd bod yn aelod o Comisiwm Ffiniau a 
Democratiaeth Leol Cymru 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/uksi/2015/1536/contents/made 
 
 
SAFONAU MEWN BYWYD CYHOEDDUS 

 
Bydd disgwyl ichi ddangos safonau uchel o ran ymddygiad corfforaethol a phersonol. 
Bydd gofyn i'r holl ymgeiswyr llwyddiannus gydymffurfio â Chod Ymddygiad Aelodau 
Byrddau Cyrff Cyhoeddus. Gallwch weld y ddogfen yma: 
 
http://www.bl.uk/aboutus/governance/blboard/Board%20Code%20of%20Practice%2
02011.pdf 
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MANYLION CYSWLLT 

 
I gael rhagor o wybodaeth am y broses ddethol, cysylltwch â: 
 
Tîm Penodiadau Cyhoeddus, Uned Cyrff Cyhoeddus 
E-bost: PenodiadauCyhoeddus@llyw.cymru  
 
I gael rhagor o wybodaeth am rôl Comisiwm Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.  
a rôl y Cadeirydd  cysylltwch â: 
 
I gael gwybodaeth Gomisiwn Ffuniau Democratiaeth Cymru no chewch ymeld ȃ 
gwefan y Comisiwn https://ldbc.gov.wales/?lang=cy neu cysylltwch Phrif Weithredwr 
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru Shereen Williams a’r ffôn 02921 
052501, e-bost: shereen.williams@boundaries.wales 
 

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi i wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â 
Desg Gymorth Canolfan Cydwasanaethau Corfforaethol Llywodraeth Cymru ar e-
bost i 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 oes gennych unrhyw gwynion am y ffordd y deliwyd â'ch 
cais, cysylltwch â Desg Gymorth y Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol ar 
03000 255454 neu anfonwch e-bost i publicappointments@llyw.cymru. 

mailto:PenodiadauCyhoeddus@llyw.cymru
https://ldbc.gov.wales/?lang=cy
mailto:shereen.williams@boundaries.wales
mailto:Penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru.
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                   ATODIAD A 
 
 
GWYBODAETH I YMGEISWYR 
 
CEFNDIR 
 

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn gorff annibynnol a noddir gan 
Lywodraeth Cymru. Fe'i sefydlwyd o dan Ddeddf Democratiaeth Leol (Cymru) 2013, 
gyda'r prif ddiben o gyhoeddi rhaglen waith sy'n parhau i adolygu trefniadau 
etholiadol y 22 prif gyngor.   
 
Mae'r Comisiwn yn gwneud argymhellion adolygiad etholiadol i Lywodraeth Cymru er 
budd llywodraeth leol effeithiol a chyfleus. 
 
Mae gwaith y Comisiwn yn cynnwys ystyried demograffeg a seilwaith ardaloedd, barn 
yr holl bartïon â diddordeb, a llunio cynigion i gadw neu newid ffiniau presennol er 
budd llywodraeth leol effeithiol a chyfleus. Bydd y gwaith hwn hefyd yn cynnwys 
mynychu a chyfarch cyfarfodydd cyhoeddus ac ymweld â'r ardal dan sylw. 
 
Mae cyllideb gyfredol y Comisiwn ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20 yn £890,000. 
 
 
DISGRIFIAD RÔL 
 

Bydd y Cadeirydd yn rhoi arweiniad i'r Comisiynwyr a'r ysgrifenyddiaeth. Byddant 
hefyd yn rheolwr llinell ar Brif Weithredwr y Comisiwn.  
 
Bydd y Cadeirydd hefyd yn arwain y ffordd o ran rôl y Comisiwn wrth gwrdd â 
safonau'r Gymraeg, dyletswyddau cydraddoldeb, datblygu cynaliadwy a gweithio 
mewn partneriaeth. 
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ATODIAD B 

 
 
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. 
 
 

Dylai ymgeiswyr: 
 
• Bod yn fedrus iawn  wrth arwain tîm bach i gyflwyno rhaglen waith ar amser ac i 
safonau uchel; 
 
• gallu dangos ymrwymiad i reoli cyllidebau'n effeithiol ac yn effeithlon o fewn 
fframwaith ‘Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru ’; 
  
• gallu gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm bach; 
 
• gallu gwerthuso gwybodaeth a dod i gasgliad rhesymegol; 
 

• yn meddu ar sgiliau cyfathrebu a thrafod; 
 
• gallu cymryd safbwynt annibynnol, cytbwys a dangos niwtraliaeth wleidyddol; 
 
• gallu dangos sgiliau profedig wrth gadeirio cyfarfodydd / paneli; 
 
• meddu ar ddealltwriaeth ac ymrwymiad clir i faterion cydraddoldeb a herio arferion 
gwahaniaethol; a 
 
• â dealltwriaeth ac ymrwymiad clir i ‘Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus’ Nolan. 
 
 
Y GYMRAEG  
 
Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ond nid yn ofynnol ar gyfer y penodiad hwn. Er 
hynny, disgwylir i bob ymgeisydd ddangos empathi tuag at yr iaith. 
 
 
TELERAU'R PENODIAD 
 

Bydd y penodiad yn cael ei wneud gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie 
James. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei benodi o 1 Gorffennaf 2019 am 
pedwar mlynedd. 
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AELODAETH 
 
Gall y Comisiwn gynnwys cadeirydd, dirprwy gadeirydd a dim mwy na thri aelod arall. 
Ar hyn o bryd, mae'r Comisiwn yn cynnwys cadeirydd, dirprwy gadeirydd a thri aelod 
arall. 
 
 
YSGRIFENNYDD 
 

Darperir ysgrifenyddiaeth y Comisiwn gan brif weithredwr ac 12 aelod o staff. Mae'r 
strwythur staffio yn debygol o newid yn unol â llwyth gwaith y Comisiwn. 
 
 
HYD Y PENODIAD 
 

Bydd y penodiad am gyfnod cychwynnol o 4 mlynedd, a all fod yn adnewyddadwy, yn 
amodol ar adolygiad boddhaol, hyd at uchafswm o 10 mlynedd. 
 
 
YMRWYMIAD AMSER 
 
Disgwylir i aelodau fod ar gael i weithio o leiaf 1-2 ddiwrnod y mis i fynychu 
cyfarfodydd y Comisiwn a mynychu cyfarfodydd eraill hefyd. Mae cyfanswm nifer y 
cyfarfodydd hyn yn amrywio yn dibynnu ar lwyth gwaith y Comisiwn. 
 
 
LLEOLIAD Y CYFARFODYDD 
 
Fel arfer, cynhelir cyfarfodydd y Comisiwn yn ei swyddfeydd yn Ty Hastings, 
Caerdydd, ond efallai y bydd achlysuron pan fydd angen cyfarfodydd ledled Cymru. 
 
 
TÂL 
 
Telir swydd y cadeirydd am £268.91 am diwrnod llawn, £134.46 am hanner diwrnod 
 
Ystyrir bod Cadeirydd y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn Ddeiliad 
Swyddfa at ddibenion Treth ac Yswiriant Gwladol a bydd yn cael ei dalu drwy 
gyflogres y Comisiwn. 
 
Gellir hawlio treuliau teithio a threuliau rhesymol eraill a allai godi wrth wneud gwaith 
ar ran y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar gyfraddau a 
gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru. Efallai y byddwch hefyd yn gymwys i hawlio 
ad-daliad am gostau mewn perthynas â gofal plant / gofalu am aelodau teulu / 
gofalwr cynorthwyol, tra'n gwneud gwaith ar ran y Comisiwn. 
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CYMORTH I AELODAU AG ANABLEDDAU 
 

Gwneir pob ymdrech i ddarparu pa gymorth rhesymol bynnag sydd ei angen ar 
aelodau i'w helpu i gyflawni eu dyletswyddau. 
 
 
HYFFORDDIANT  
 
Bydd y Comisiwn a Llywodraeth Cymru yn darparu sesiynau hyfforddiant ar gyfer yr 
ymgeisydd llwyddiannus. 
 
 
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 Cadeirydd o Comisiwm Ffiniau a 
Democratiaeth Leol Cym, gan gynnwys buddiannau busnes neu swyddi o awdurdod 
y tu allan i’ch rôl o fewn Comisiwm Ffiniau a Democratiaeth Leol 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. 
 
 
 
DYDDIAD DECHRAU 
 
I gael ei gadarnhau 
 
 
 
GWYBODAETH BELLACH A CHYMORTH 
 
I gael rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio, cysylltwch â'r Uned Penodiadau 
Cyhoeddus yn Llywodraeth Cymru ar e-bost: publicappointments@llyw.cymru 
 
 
I gael rhagor o wybodaeth am Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru unai, 
trwy gwefan y Comisiwn neu cysylltwch â Phrif Weithredwr Comisiwn Ffiniau a 
Democratiaeth Leol Cymru Shereen Williams a’r ffôn 02921 052501, e-bost: 
shereen.williams@boundaries.wales 
 
 
CAIS 
 
Dylid gwneud ceisiadau trwy lenwi'r ffurflen gais amgaeedig. Mae nodiadau 
cyfarwyddyd yr ymgeiswyr yn rhoi arweiniad ar lenwi'r ffurflen gais. 
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DYDDIAD CAU 
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16 Ebrill 2019 Ni fydd ffurflenni cais a 
dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried 
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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'r datganiad i asesu 
a ydych yn meddu ar y sgiliau a'r profiad gofynnol. Sicrhewch eich bod yn darparu 
tystiolaeth i ddangos sut rydych yn bodloni pob un o'r meini prawf hanfodol. 
 
Bydd y panel dethol yn cael ei gadarnhau cyn i geisiadau gael eu rhoi ar y rhestr fer. 
 
Gan ddibynnu ar nifer y ceisiadau a ddaw i law, efallai y bydd eich cais yn cael ei roi 
ar restr hir cyn cael ei roi i'r panel sy'n llunio rhestr fer i'w ystyried. Dylech fod yn 
ymwybodol efallai na fydd eich cais yn cael ei ystyried yn llawn gan y panel cyfan 
mewn sefyllfa fel hon. 
 
Dim ond yr ymgeiswyr cryfaf y mae’r panel yn credu sydd wedi dangos eu bod yn 
bodloni'r meini prawf a nodwyd yn adran manyleb y person orau fydd yn cael eu 
gwahodd i gyfweliad. Fodd bynnag, os ydych wedi ymgeisio o dan y cynllun 
gwarantu cyfweliad, a'ch bod yn bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, 
cewch chithau hefyd eich gwahodd i gyfweliad. 
 
Byddwch yn derbyn cyfathrebiad e-bost o system e-recriwtio Llywodraeth Cymru, gan 
roi gwybod i chi a ydych wedi cael eich gwahodd i gael eich cyfweld ai peidio.I weld 
cyfathrebiadau, mewngofnodwch yma. 
 
Os cewch eich gwahodd i gyfweliad ac nad yw’r dyddiad eisoes wedi'i nodi yn y 
pecyn gwybodaeth hwn, ein nod yw rhoi cymaint o rybudd â phosibl ichi o ddyddiad y 
cyfweliad. Os na allwch fod yn bresennol ar y dyddiad hwnnw, fe wnawn ymdrechu i 
aildrefnu ond efallai na fydd hyn yn bosibl oherwydd cyfyngiadau amser o fewn yr 
amserlen benodi neu argaeledd y panel dethol. 
 
Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, bydd y panel yn eich holi ynghylch eich sgiliau 
a'ch profiad ac yn gofyn cwestiynau penodol i asesu a ydych yn bodloni'r meini prawf 
a osodwyd ar gyfer y swydd ai peidio. 
 
Bydd yr ymgeiswyr y bydd y panel yn credu sy'n addas i'w penodi yn cael eu 
hargymell i'r Gweinidogion, a fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. Gall y 
Gweinidog ddewis cyfarfod â'r ymgeiswyr hyn cyn gwneud penderfyniad. Os felly, 
bydd yn cyfarfod â'r holl ymgeiswyr ym mhresenoldeb cadeirydd y panel neu ei 
gynrychiolydd enwebedig. Bydd bwlch amser rhwng y cyfweliad a'r penderfyniad 
penodi terfynol. Bydd yr ymgeiswyr a gafodd eu cyfweld yn cael yr wybodaeth 
ddiweddaraf. 
 
Os byddwch yn llwyddiannus, cewch lythyr yn eich penodi’n gadeirydd o Comisiwm 
Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, a fydd yn cadarnhau telerau'r penodiad. 
 
Os na fyddwch yn llwyddiannus yn dilyn eich cyfweliad, bydd Llywodraeth Cymru yn 
rhoi gwybod ichi. Rydym yn gwerthfawrogi bod angen llawer o amser ac ymdrech er 
mwyn ymgeisio am rolau, ac felly mae rhoi adborth yn rhan werthfawr o'r broses. O 
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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. 
 


