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Cyflwyniad 

 
Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru a’r Gweinidog dros Bobl Amddiffyn a Chyn-filwyr yn dymuno penodi 

Comisiynydd Cyn-filwyr i Gymru. Mae gan y Lluoedd Arfog draddodiad hir a phwysig yng Nghymru, ac rydym 

yn eithriadol o falch o’n cyn-filwyr o Gymru. Mae ein cyn-filwyr a’u teuluoedd yn haeddu cydnabyddiaeth, 

cymorth a pharch gydol eu gwasanaeth a thu hwnt. Mae recriwtio Comisiynydd Cyn-filwyr i Gymru yn gam 

pwysig ymlaen o ran cefnogi cyn-filwyr yng Nghymru ac mae’n cyfrannu at uchelgais Llywodraeth y DU o 

wneud y Deyrnas Unedig y lle gorau yn y byd i fod yn gyn-filwr. 

 

Os bydd gennych ragor o gwestiynau am unrhyw agwedd ar y swydd hon neu am y broses benodi ar ôl i chi 

ddarllen y deunydd, cysylltwch â veterans@cabinetoffice.gov.uk. 

 

Os ydych chi’n credu bod gennych chi’r profiad a’r rhinweddau rydym yn chwilio amdanynt, edrychwn ymlaen 

yn fawr iawn at glywed gennych chi. 

 

Amrywiaeth a Chyfleoedd Cyfartal
 

Mae Penodiadau Cyhoeddus yn chwarae rôl bwysig mewn bywyd cyhoeddus ar fyrddau cyrff cyhoeddus ac 

mewn swyddfeydd statudol. Oherwydd hynny, mae’n bwysig iawn bod y byrddau hyn yn adlewyrchu 

amrywiaeth y DU yn ei chyfanrwydd. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob ymgeisydd, beth bynnag fo’i 

ethnigrwydd, ei grefydd neu gred, ei rywedd, ei gyfeiriadedd rhywiol, ei oedran, ei anabledd neu ei hunaniaeth 

o ran rhywedd.  

Rydym yn gofyn i bob ymgeisydd am benodiadau cyhoeddus lenwi ffurflen monitro amrywiaeth. Ni chaiff hon 

ei rhoi i’r Panel Asesu Ymgynghorol ac nid yw’n cyfrannu at y penderfyniad penodi mewn unrhyw ffordd. 

Gobeithio y byddwch yn ein helpu drwy ddarparu’r wybodaeth hon. Bydd hyn yn caniatáu i ni weld a oes 

unrhyw rwystrau posibl i fod yn benodai cyhoeddus ac a oes unrhyw newidiadau y gallem eu gwneud i annog 

pobl o feysydd mwy amrywiol i ymgeisio. Mae’r ddolen yn yr adran sut mae gwneud cais isod. 

Hyderus o ran Anabledd 

Mae Hyderus o ran Anabledd yn gynllun gwirfoddol sydd wedi disodli’r Cynllun Gwarantu Cyfweliad neu’r 

Cynllun Dau Dic, a oedd yn cael eu defnyddio’n eang ym Mhrydain. Mae Hyderus o ran Anabledd yn cefnogi 

ymrwymiad y Llywodraeth i haneru’r bwlch cyflogaeth rhwng ymgeiswyr anabl â’r rhai nad ydynt yn anabl 

drwy annog cyflogwyr i feddwl am anabledd, ac i gymryd camau gweithredu cadarnhaol i wella eu ffordd o 

ddenu, recriwtio a chadw gweithwyr anabl. 

A ninnau’n gyflogwr Hyderus o ran Anabledd, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ymgeiswyr anabl yn cael 

yr addasiadau sydd eu hangen arnynt fel rhan o’r broses recriwtio. Os oes angen unrhyw addasiadau 

rhesymol arnoch, cysylltwch â’r Tîm Noddi i drafod eich anghenion. 

Nod yr ymrwymiad hwn yw hybu camau gweithredu cadarnhaol i ymgeiswyr anabl, gan eu hannog i wneud 

cais am swyddi mewn bywyd cyhoeddus drwy roi sicrwydd iddynt y byddant yn cael y cyfle i ddangos eu 

sgiliau, eu talent a’u galluoedd yn y cam cyfweliad os ydynt yn bodloni’r meini prawf sylfaenol yn yr hysbyseb 

swydd.  

mailto:veterans@cabinetoffice.gov.uk
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Y Rôl   

 

Fel Comisiynydd Cyn-filwyr Cymru, eich amcan strategol cyffredinol fydd gwella canlyniadau i gyn-filwyr, eu 

teuluoedd a theuluoedd y Lluoedd Arfog ledled Cymru, gan adeiladu ar y gwaith sylweddol sydd eisoes wedi’i 

wneud gan Lywodraeth y DU ac o fewn cyfrifoldebau datganoledig Llywodraeth Cymru.  Un o elfennau 

sylfaenol y rôl hon fydd ymgysylltu â chyn-filwyr a’u teuluoedd, gan wrando ar eu hanghenion a’u dyheadau, 

a nodi unrhyw angen am newid cadarnhaol, yn ogystal â hybu a rhannu meysydd o arferion da, gan 

gyfathrebu’r rhain i lunwyr polisïau. Byddwch yn gweithio gyda rhwydwe ithiau presennol/sefydledig, yn 

ogystal â strwythurau llywodraethu Llywodraeth Cymru, gan gefnogi gwaith sy’n mynd rhagddo eisoes i 

gyflawni Strategaeth Llywodraeth y DU ar gyfer ein Cyn-filwyr.  Byddwch yn llysgennad i gyn-filwyr o Fôn i Fynwy 

ac yn chwarae rôl allweddol yn gwneud y Deyrnas Unedig y lle gorau yn y byd i fod yn gyn-filwr.   

Dyma fydd cyfrifoldebau Comisiynydd Cyn-

filwyr Cymru:  

● Gwrando ar y problemau a’r rhwystrau sy’n 
effeithio ar gyn-filwyr a’u teuluoedd, eu deall, a 
defnyddio’r wybodaeth i ddylanwadu ar 
welliannau mewn gwasanaethau; 

● Gwella canlyniadau i gyn-filwyr a’u teuluoedd 
drwy gydweithio a fydd yn adeiladu ar waith 
Llywodraeth Cymru, cyrff cyhoeddus a 
rhanddeiliaid allweddol, ac yn ei ategu; 

● Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a 
rhanddeiliaid allweddol i nodi meysydd angen 
mewn darpariaeth gwasanaethau, a nodi ffyrdd 
o ddiwallu’r anghenion hynny;   

● Lle bo’n briodol, gwella’r cyd-drefnu a’r 
integreiddio ar draws gwasanaethau i hwyluso 
gwell cyfathrebu a chanlyniadau; 

● Codi proffil cyn-filwyr a hybu cydnabyddiaeth 
ehangach o sgiliau, profiadau a thalentau cyn-
filwyr, a’u cyfraniadau gwerthfawr i gymunedau 
ac i gyflogwyr;  

● Gweithio gyda darparwyr gwasanaethau 
cyhoeddus i gynyddu dealltwriaeth o 
ddeddfwriaeth newydd Llywodraeth y DU ar 
‘ddim anfantais; 

● Cydnabod bod angen cymorth ar deuluoedd y 
Lluoedd Arfog a chyn-filwyr hefyd, gan 
gynnwys yn ystod cyfnodau pontio.  

Byddwch yn gwneud hyn drwy’r canlynol: 

● Ymgysylltu â chyn-filwyr yn unigol ac â’u cyrff 
cynrychioliadol i ddeall eu profiadau, eu 
safbwyntiau, eu hanghenion a’u dyheadau; 

● Gwerthuso’r ddarpariaeth gwasanaethau 
cyhoeddus i gyn-filwyr yng Nghymru, gan 
gynnwys drwy gynnal ymchwiliadau thematig i 
gynhyrchu tystiolaeth; 

● Nodi’r rhwystrau i wella gwasanaethau a 
gwneud argymhellion i Weinidogion 
Llywodraeth Cymru er mwyn gwella’r 
ddarpariaeth o wasanaethau cyhoeddus 
datganoledig; 

● Datblygu a chynnal perthynas gref â chyrff 
perthnasol eraill i gynyddu’r cyfleoedd i rannu 
cyngor, arbenigedd ac arferion da â 
sefydliadau yn y sector cyhoeddus a’r trydydd 
sector, gan sicrhau cysondeb â gwasanaethau 
presennol ac osgoi dyblygiad. 

● Darparu cyfeiriad strategol, fframwaith 
perfformiad a threfn lywodraethu Swyddfa 
Comisiynydd Cyn-filwyr Cymru;  

● Goruchwylio’r gwaith o ddatblygu strategaeth 
gyfathrebu i godi proffil cyn-filwyr; 

● Bod yn atebol i Lywodraeth y DU, drwy’r 
Swyddfa Materion Cyn-filwyr, am gyflawniad 
eich amcanion a pherfformiad y Swyddfa.  
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Manyleb y person a meini prawf cymhwysedd 
 

Rhaid i bob ymgeisydd, yn ei CV a’i lythyr ategol, ddangos sut mae’n bodloni’r meini prawf canlynol drwy ei 

wybodaeth, ei briodoleddau a’i sgiliau. 

Bydd angen i bob ymgeisydd ar gyfer y rôl 

heriol hon ddangos y canlynol: 

• Sgiliau arwain cryf ac amlwg, a’r gallu i herio’n 

adeiladol, i ddylanwadu ac i drafod â 

rhanddeiliaid allweddol ar lefel leol, 

genedlaethol a strategol i wella canlyniadau i 

gyn-filwyr;  

• Prawf o allu gweithio ar y cyd, gan ddarparu 

gwell canlyniadau drwy bartneriaeth a dangos 

tringarwch wrth ddelio â phobl, grymuso a 

chymell, gan gynnal dull gweithredu hyblyg ac 

addasadwy;  

• Y gallu i wneud penderfyniadau effeithiol ac i 

helpu i ddylanwadu ar ddatblygiad 

strategaethau a pholisïau datganoledig, i fod 

yn arloesol a nodi atebion newydd, gan 

ddarparu gweledigaeth strategol glir a throsi’r 

weledigaeth honno’n wasanaethau a rhaglenni 

llwyddiannus i gyn-filwyr;  

• Gwybodaeth am ddarpariaeth gwasanaethau 

datganoledig, y sector cyn-filwyr a threfniadau 

pontio’r Lluoedd Arfog yng Nghymru.  

• Dealltwriaeth ymarferol o ofynion llywodraethu 

corfforaethol da yng nghyd-destun 

Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, gan 

gynnwys rheoli cyllid a pherfformiad, ac 

uniondeb personol. 

• Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ond nid 

yw’n hanfodol. 

Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu: 

• Ymgysylltu â phrofiadau go iawn defnyddwyr 

gwasanaethau, a gwrando a gweithredu 

arnynt; 

• Hybu herio’n gadarn ac yn gefnogol, gan 

ystyried safbwyntiau pobl eraill ar yr un pryd; 

• Meithrin a chynnal perthynas dda ag 

amrywiaeth eang o randdeiliaid; 

• Gweithio’n effeithiol gyda Llywodraeth Cymru, 

Llywodraeth y DU, Byrddau Iechyd Lleol, 

Awdurdodau Lleol, cyrff statudol fel yr Adran 

Gwaith a Phensiynau, a rhanddeiliaid cyn-

filwyr eraill ledled Cymru 

 

Y broses asesu 

Yn ystod y cam didoli, bydd y Panel Asesu Ymgynghorol yn asesu ceisiadau ymgeiswyr yn erbyn pob un o’r 

meini prawf cymhwysedd ac yn neilltuo sgôr ar gyfer pob maen prawf.  Bydd y panel yn darparu sgôr 

gyffredinol hefyd, sy’n adlewyrchu i ba raddau yr oedd yr ymgeisydd wedi dangos ei addasrwydd ar gyfer y 

rôl ar draws yr holl feini prawf cymhwysedd (y meini prawf hanfodol a dymunol). 
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Lleoliad, ymrwymiad amser a chyfnod swydd

Lleoliad 

• Cymru. Bydd angen ymgysylltu’n sylweddol â 
Chyn-filwyr ledled Cymru fel rhan o’r rôl.  

 

Tâl, lwfansau a gostyngiadau 

• Yr ymrwymiad amser yw 100 diwrnod y 
flwyddyn 

• Bydd y sawl sy’n cael ei benodi’n cael ffi o 
£306 y diwrnod. 

• Mae’r tâl yn drethadwy o dan Atodlen E o 
Ddeddf Trethi Incwm a Corfforaeth 1988 (fel 
y'i diwygiwyd) ac yn ddarostyngedig i 
gyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth I.   

• Telir treuliau teithio safonol rhesymol. 

• Nid yw’r swydd yn bensiynadwy. 
 
Penodi a deiliadaeth swydd 

• Penodir Comisiynydd Cyn-filwyr Cymru gan 
Ysgrifennydd Gwladol Cymru a’r Gweinidog 
dros Bobl Amddiffyn a Chyn-filwyr. 

 
• Penodir am dymor o 18 mis ac mae 

posibilrwydd o ailbenodi am dymor arall yn ôl 

disgresiwn Gweinidogion.  Bydd unrhyw 
ailbenodiad yn amodol ar arfarniadau 
blynyddol boddhaol yn ystod y tymor cyntaf yn 
y swydd.  

• Bydd yn bwysig nad yw ymrwymiadau eraill 
Comisiynydd Cyn-filwyr Cymru yn bwrw 
unrhyw amheuaeth ar ei allu i weithredu’n 
annibynnol ac yn ddiduedd wrth gyflawni’r rôl; 
rhaid datgan unrhyw wrthdaro posibl rhwng 
buddiannau. 

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ddilyn Saith 

Egwyddor Bywyd Cyhoeddus (gweler Atodiad A) 

 

Cliriad Diogelwch 

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gwblhau 

gwiriad y Safon Ddiogelwch Safonol ar gyfer 

Personél yn unol â chanllawiau’r Gwasanaeth Sifil. 

Mae’n bosibl y bydd angen Cliriad Diogelwch 

Ychwanegol ar gyfer rhai rolau. Fodd bynnag, os 

yw hyn yn berthnasol, bydd ymgeiswyr yn cael 

gwybod yn ystod y broses benodi. Mae rhagor o 

wybodaeth am Fetio at Ddibenion Diogelwch 

Gwladol ar gael ar wefan Gov.uk yma. 

 

 

  

https://www.gov.uk/government/publications/united-kingdom-security-vetting-clearance-levels/national-security-vetting-clearance-levels
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Y broses recriwtio

Amserlen recriwtio 

• Dyddiad cau: 07/02/2022 
• Dyddiad cychwyn arfaethedig y penodiad: 01/04/2022 

 
Mae’n hanfodol bod eich datganiad o addasrwydd yn cynnwys gwybodaeth lawn ond cryno sy’n berthnasol 

i’r penodiad, gan ddangos yn glir sut rydych yn bodloni pob un o’r meini prawf cymhwysedd.  

Yn y cyfarfod rhestr fer, bydd y Panel yn asesu pob cais yn erbyn y meini prawf cymhwysedd.  

Mae’r rhain yn benodiadau gan Weinidogion ac mae’n bosibl y bydd ymgeiswyr yr ystyrir eu bod yn addas 

i’w penodi yn cael eu gwahodd i gyfarfod Gweinidogion cyn bod penderfyniad terfynol yn cael ei wneud. 

Addasiadau rhesymol 

A ninnau’n gyflogwr Hyderus o ran Anabledd, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ymgeiswyr anabl yn cael 

yr addasiadau sydd eu hangen arnynt fel rhan o’r broses recriwtio. Rydym yn gallu hwyluso amrywiaeth o 

wahanol addasiadau rhesymol. 

Os oes angen unrhyw addasiadau rhesymol arnoch fel rhan o’r broses recriwtio, cysylltwch â 

veterans@cabinetoffice.gov.uk i drafod eich anghenion mewn mwy o fanylder.   

mailto:veterans@cabinetoffice.gov.uk
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Sut mae gwneud cais a’i gyflwyno 

 

I wneud cais, anfonwch: 

• Curriculum Vitae (dim mwy na dwy ochr A4) gyda’ch addysg, eich cymwysterau proffesiynol a’ch hanes 

cyflogaeth llawn.  

• Datganiad ategol (dim mwy na dwy ochr A4) sy’n amlinellu sut rydych yn bodloni’r meini prawf 

cymhwysedd – gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio at gynnwys y ddogfen hon; a gwneud yn siŵr bod 

eich enw llawn wedi’i nodi’n glir ar frig eich llythyr. 

• Ffurflen Monitro Recriwtio (Google) nid oes angen cyfrif Google arnoch i lenwi’r ffurflen (here) – 

Os ydych yn cael trafferth cael gafael ar y ffurflen, cysylltwch â’r Tîm Noddi. 

• Hyderus o ran Anabledd – Datganiad cynnig cyfweliad i bobl anabl (os yw’n berthnasol) 

• Manylion cyswllt gan gynnwys cyfeiriad e-bost dau ganolwr; 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses benodi, cysylltwch â veterans@cabinetoffice.gov.uk 

Mae’r Panel Asesu Ymgynghorol yn cadw’r hawl i ddim ond ystyried ceisiadau sy’n cynnwys yr holl elfennau 

a restrir uchod ac sy’n cyrraedd cyn y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau, sydd wedi’i nodi isod.

Byddwn yn cydnabod ein bod wedi derbyn eich cais dros e-bost o fewn 2 ddiwrnod gwaith. Os na fyddwch 

yn cael y neges hon, cysylltwch â veterans@cabinetoffice.gov.uk. 

 

 

 

 

 

 

  

Anfonwch ffurflenni cais cyflawn dros e-bost i  

veterans@cabinetoffice.gov.uk – gan ddyfynnu’r cyfeirnod 

VCFW2022 erbyn 07/02/2022 ac 23:59 

https://forms.gle/WnrC2gscns3d2NqZ9
mailto:veterans@cabinetoffice.gov.uk
mailto:veterans@cabinetoffice.gov.uk
mailto:veterans@cabinetoffice.gov.uk
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Ffurflen Monitro Recriwtio 

 

Mae ein Ffurflen Monitro Recriwtio ar Google yn cynnwys yr adrannau canlynol: 

• Cwestiynau monitro amrywiaeth 
• Datganiad gweithgarwch gwleidyddol sylweddol 
• Datganiad gwrthdaro rhwng buddiannau 
• Hyderus o ran Anabledd: Ffurflen optio i mewn – cynnig cyfweliad i bobl anabl 
• Cwestiynau am yr hysbyseb swydd 

 
Cwestiynau monitro amrywiaeth 

Rydym yn gofyn i bob ymgeisydd am benodiad 

cyhoeddus lenwi ffurflen monitro amrywiaeth. 

Bydd hyn yn caniatáu i ni weld a oes unrhyw 

rwystrau posibl i fod yn benodai cyhoeddus ac a 

oes unrhyw newidiadau y gallem eu gwneud i 

annog pobl o feysydd mwy amrywiol i ymgeisio. Ni 

fydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio fel 

rhan o’r broses ddethol ac ni fydd y panel 

cyfweld yn ei gweld. Gobeithio y byddwch yn ein 

helpu drwy ddarparu’r wybodaeth hon. 

Datganiadau Gweithgarwch Gwleidyddol 

Sylweddol a Gwrthdaro rhwng Buddiannau 

(GOFYNNOL) 

Fel rhan o’r broses recriwtio rydym yn mynnu bod 

pob ymgeisydd yn darparu datganiadau 

Gweithgarwch Gwleidyddol Sylweddol a 

Gwrthdaro rhwng Buddiannau. I gael rhagor o 

wybodaeth am pam rydym yn casglu’r wybodaeth 

hon, darllenwch yr adran Gwrthdaro rhwng 

buddiannau a diwydrwydd dyladwy. 

 

Hyderus o ran Anabledd: Ffurflen optio i mewn 

– cynnig cyfweliad i bobl anabl 

Rhaid i chi optio i mewn i gael eich ystyried o dan 

y cynllun Hyderus o ran Anabledd: Cynnig 

cyfweliad i bobl anabl. Nid ydym yn optio 

ymgeiswyr i mewn i’r cynllun yn awtomatig ar sail 

eu hatebion i’r cwestiynau anabledd ar y ffurflen 

Monitro Amrywiaeth. 

Os ydych yn credu eich bod yn bodloni’r gofynion i 

gael eich ystyried o dan y cynllun, llenwch y ffurflen 

hon fel rhan o’ch cais. 

Cwestiynau am yr hysbyseb swydd 

Mae Swyddfa’r Cabinet wedi ymrwymo i redeg 

ymgyrchoedd penodiadau cyhoeddus amrywiol a 

chynhwysol. Oherwydd hynny, mae’n bwysig ein 

bod yn gallu hysbysebu ein swyddi gwag mewn 

ffordd sy’n cyrraedd cronfa amrywiol o ymgeiswyr. 

Felly, rydym yn gofyn i ymgeiswyr roi gwybod i ni 

ble roeddent wedi gweld ein swydd wag er mwyn i 

ni allu mesur effeithiolrwydd cyffredinol ein 

strategaeth hysbysebu. Gobeithio y byddwch yn 

ein helpu drwy ddarparu’r wybodaeth hon. 
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Sut byddwn yn delio â’ch cais 
 

Nid yw’r penodiad hwn yn cael ei reoleiddio gan y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus. Fodd bynnag, 

rydym yn dal wedi ymrwymo i redeg penodiadau cyhoeddus sy’n cael eu gwneud ar sail teilyngdod yn dilyn 

cystadleuaeth deg ac agored, a gynhelir yn ysbryd yr egwyddorion yn y Cod Llywodraethiant Penodiadau 

Cyhoeddus. Gall y broses penodiadau cyhoeddus gymryd cryn amser. Fodd bynnag, rydym yn anelu at 

gyflawni’r broses benodi cyn pen tri mis ar ôl y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau. 

Y broses asesu ar gyfer penodiad cyhoeddus

1. Mae Gweinidogion yn gyfrifol ac yn atebol i’r 

Senedd am benodiadau cyhoeddus sy’n cael 

eu gwneud yn eu hadrannau. Oherwydd 

hynny, rhaid ymgynghori â nhw ar bob cam 

o’r broses benodi.  

2. Mae Panel Asesu Ymgynghorol (“y Panel”) 

yn cael ei benodi gan Weinidogion i’w helpu 

i wneud penderfyniadau. Rôl y Panel yw 

penderfynu’n wrthrychol pa ymgeiswyr sy’n 

bodloni’r meini prawf cymhwysedd ar 

gyfer y rôl.  

3. Yn y cyfarfod rhestr fer, bydd y Panel yn 

asesu ceisiadau yn erbyn y meini prawf 

cymhwysedd. 

4. Bydd enw pob ymgeisydd y gellir ei benodi 

yn cael ei ddarparu i Weinidogion.  Wedi 

hynny, y Gweinidogion fydd yn penderfynu 

ar deilyngdod a phwy dylid ei benodi. Mewn 

rhai amgylchiadau, mae’n bosibl y bydd 

Gweinidogion yn penderfynu peidio â 

phenodi unrhyw ymgeisydd, ac ailredeg y 

gystadleuaeth. 

5. Bydd argymhellion y Panel yn cael ei 

ddarparu i Weinidogion mewn adroddiad 

sy’n manylu ar y dull asesu a ddefnyddiwyd, 

a’r canlyniad. Wedyn bydd gofyn iddynt 

gytuno ar yr ymgeisydd/ymgeiswyr y dylid 

eu penodi.  

6. Ar ôl gwneud penderfyniad ynghylch y 

penodiad, bydd yr ymgeiswyr yn cael 

gwybod beth yw canlyniad eu cais. Bydd 

ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu Telerau 

ac Amodau a llythyr penodi os byddant yn 

cytuno i lenwi’r swydd. 

7. Os bydd eich cais yn aflwyddiannus ac yr 

hoffech gael adborth, rhowch wybod i’r Tîm 

Noddi.  
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Meini prawf anghymwysedd

Ni ellir eich ystyried ar gyfer penodiad cyhoeddus: 

• os byddwch yn mynd yn fethdalwr neu’n 

gwneud trefniant gyda chredydwr; 

• os yw eich ystâd wedi cael ei secwestru yn yr 

Alban neu os ydych yn ymgymryd â rhaglen 

trefnu dyled dan Ran 1 Deddf Trefnu ac 

Atafaelu Dyledion (Yr Alban) 2002 (asp 17) fel 

y dyledwr neu os ydych, o dan gyfraith yr 

Alban, wedi caniatáu gweithred 

ymddiriedolaeth i gredydwyr;  

• os ydych wedi’ch gwahardd rhag gweithredu 

fel cyfarwyddwr cwmni dan Ddeddf 

Anghymhwyso Cyfarwyddwyr Cwmnïau 1986; 

• os ydych wedi cael eich euogfarnu o drosedd, 

a’r euogfarn heb ddarfod at ddibenion Deddf 

Ailsefydlu Troseddwyr 1974 (p.53); 

• os ydych yn dod yn destun gorchymyn 

rhyddhad dyled neu orchymyn cyfyngu 

methdaliad; 

• os na fyddwch yn datgan unrhyw wrthdaro 

rhwng buddiannau. 

 

Gwrthdaro rhwng buddiannau a diwydrwydd 

dyladwy

O ystyried natur penodiadau cyhoeddus, mae’n bwysig bod y rheini sy’n cael eu penodi’n aelodau o gyrff 

cyhoeddus yn cynnal ffydd y Senedd a’r cyhoedd. Os oes unrhyw faterion yn eich hanes personol neu 

broffesiynol a allai, pe baech yn cael eich penodi, gael eu camddehongli, achosi embaras, neu beryglu hyder 

y cyhoedd yn y penodiad, mae’n bwysig eich bod yn eu dwyn i sylw’r Panel Asesu Ymgynghorol (“y Panel”) 

ac yn rhoi manylion y mater(ion) yn eich cais. Wrth ystyried a ydych yn dymuno datgan unrhyw faterion, 

dylech hefyd ystyried unrhyw ddatganiadau cyhoeddus rydych wedi’u gwneud, gan gynnwys drwy'r cyfryngau 

cymdeithasol. 

Fel rhan o’n gwiriadau diwydrwydd dyladwy, byddwn yn ystyried unrhyw beth sydd ar gael i'r cyhoedd sy’n 

ymwneud â’ch ymddygiad neu eich gallu proffesiynol. Bydd hyn yn cynnwys archwilio datganiadau 

cyhoeddus blaenorol a’r cyfryngau cymdeithasol, blogiau, cofrestrau cyhoeddus (e.e. y Gofrestr Ansolfedd 

Unigol, y Gofrestr Ymddiriedolwyr wedi’u Diswyddo, Gwaharddiadau Unigol y Gofrestr Gwasanaethau 

Ariannol, a’r Gofrestr Cyfarwyddwyr wedi’u Hanghymhwyso) ac unrhyw wybodaeth arall sydd ar gael yn 

gyhoeddus. 

Rhaid i’r Panel fodloni ei hun bod yr holl ymgeiswyr ar gyfer y penodiad yn gallu cyrraedd y safonau a nodir 

yn Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus ac nad oes ganddynt fuddiannau allanol sy’n creu gwrthdaro rhwng 

buddiannau, neu fel arall yn codi amheuaeth ynglŷn â’u gallu i gyflawni’r rôl. Bydd unrhyw wrthdaro 

gwirioneddol, posibl neu resymol ymddangosiadol rhwng buddiannau a nodir yn ystod y broses benodi, a 

mesurau lliniaru posibl, yn cael eu harchwilio gyda’r ymgeisydd yn y cyfweliad. Bydd y wybodaeth hon hefyd 

yn rhan o’r cyngor terfynol i Weinidogion ar ddiwedd y broses benodi. 

Os oes gennych unrhyw fuddiannau a allai fod yn berthnasol i waith [Enw’r sefydliad], ac a allai arwain at 

wrthdaro gwirioneddol neu ymddangosiadol rhwng buddiannau pe baech yn cael eich penodi, rhowch 
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fanylion yn eich cais. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn ac yr hoffech drafod hyn ymhellach, 

cysylltwch â’r Tîm Noddi. Ni fydd gwrthdaro posibl yn eich atal rhag cael eich cynnwys ar y rhestr fer neu 

eich penodi. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd angen rhoi trefniadau ar waith i reoli’r gwrthdaro gwirioneddol 

neu ymddangosiadol. 

Cwynion 

 

Os nad ydych yn gwbl fodlon ar y broses recriwtio, 

cysylltwch â’r Tîm Noddi. Bydd yn ymchwilio i’ch 

cwyn ac yn ymateb i chi cyn pen 10 diwrnod 

gwaith. Bydd yr ymateb hwn yn mynd i’r afael â’ch 

pryderon ac yn argymell camau unioni os bydd 

angen. 

Os nad ydych yn fodlon ar yr ymateb hwn, gellir 

uwchgyfeirio eich cwyn i’r Uwch Noddwr. Bydd yn 

adolygu eich cwyn ynglŷn â’r broses recriwtio ac 

yn ymateb i chi cyn pen 20 diwrnod gwaith.

 

Defnyddio eich gwybodaeth bersonol 
 

Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei dal yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.  Ni fyddwch 

yn cael post nac e-byst na ofynnwyd amdanynt o ganlyniad i anfon gwybodaeth bersonol atom.  Ni fydd 

unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei phasio i drydydd partïon at ddibenion masnachol. 

Pan fyddwch yn cyflwyno gwybodaeth 

bersonol i ni wrth wneud cais, rydym yn addo 

y byddwn: 

• dim ond yn gofyn am yr hyn sydd ei angen 

arnom, ac na fyddwn yn casglu gormod o 

wybodaeth na gwybodaeth amherthnasol; 

• yn sicrhau eich bod yn gwybod pam ei bod 

ei hangen arnom; 

• yn ei diogelu ac yn sicrhau nad oes unrhyw 

un yn cael mynediad ati pan na ddylent, i’r 

graddau mae hynny’n bosibl; 

• yn sicrhau eich bod yn gwybod beth yw 

eich dewisiadau o ran rhoi gwybodaeth i ni; 

• yn sicrhau na fyddwn yn ei chadw am 
gyfnod hirach nag sy’n angenrheidiol; 

• dim ond yn defnyddio eich gwybodaeth at y 

dibenion yr ydych wedi’u hawdurdodi. 

Rydym yn gofyn i chi wneud y canlynol: 

• rhoi gwybodaeth gywir i ni; 

• yn rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau 

cyn gynted â phosibl;  

• yn rhoi gwybod i ni cyn gynted â phosibl os 

byddwch yn sylwi ar gamgymeriadau yn y 

wybodaeth yr ydym yn ei dal amdanoch. 

 

Os byddwch yn gwneud cais am swydd, mae’r ffordd y byddwn yn rhannu gwybodaeth â’r panel wedi’i 

disgrifio uchod. 

Mae ein polisi diogelu data yn cyd-fynd â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data ac mae rhagor o fanylion 

yn Atodiad B.    
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Os ydych yn dymuno i’r manylion hyn gael eu tynnu o’n cofnodion cyn gynted ag y mae’r ymarfer recriwtio 

hwn wedi dod i ben, rhowch wybod i’r Tîm Noddi. Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Penodiadau 

Cyhoeddus Swyddfa’r Cabinet ar gael yn Atodiad B.   
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Atodiad A – Saith egwyddor bywyd 

cyhoeddus 

 

Disgwylir i bob ymgeisydd ar gyfer penodiadau cyhoeddus ddangos ymrwymiad i werth a phwysigrwydd 

egwyddorion gwasanaeth cyhoeddus a dangos eu bod yn eu deall. Dyma saith egwyddor bywyd cyhoeddus: 

Anhunanoldeb 

Dylai deiliaid swyddi cyhoeddus weithredu er budd 

y cyhoedd yn unig. 

Uniondeb 

Rhaid i ddeiliaid swyddi cyhoeddus osgoi gosod eu 

hunain dan unrhyw rwymedigaeth i bobl neu 

sefydliadau a allai geisio dylanwadu arnynt yn 

amhriodol yn eu gwaith. Ni ddylent weithredu na 

gwneud penderfyniadau er mwyn cael budd 

ariannol na budd materol arall iddynt hwy eu 

hunain, eu teulu na’u ffrindiau. Rhaid iddynt 

ddatgan a datrys unrhyw fuddiannau a 

pherthnasau. 

Gwrthrychedd 

Rhaid i ddeiliaid swydd gyhoeddus weithredu a 

gwneud penderfyniadau’n ddiduedd, yn deg ac ar 

sail teilyngdod, gan ddefnyddio’r dystiolaeth orau a 

heb wahaniaethu na rhagfarn. 

 

 

Atebolrwydd 

Mae deiliaid swyddi cyhoeddus yn atebol i’r 

cyhoedd am eu penderfyniadau a’u gweithredoedd 

a rhaid iddynt gyflwyno’u hunain i’r craffu 

angenrheidiol i sicrhau hyn. 

Bod yn agored 

Dylai deiliaid swyddi cyhoeddus weithredu a 

gwneud penderfyniadau mewn modd agored a 

thryloyw. Ni ddylid dal gwybodaeth yn ôl oddi wrth 

y cyhoedd oni bai fod rhesymau clir a chyfreithlon 

dros wneud hynny. 

Gonestrwydd 

Dylai deiliaid swyddi cyhoeddus fod yn onest. 

Arweinyddiaeth 

Dylai deiliaid swyddi cyhoeddus arddangos yr 

egwyddorion hyn yn eu hymddygiad eu hunain. 

Dylent fynd ati’n weithredol i hyrwyddo a chefnogi’r 

egwyddorion yn gadarn a bod yn barod i herio 

ymddygiad gwael lle bynnag y mae’n digwydd. 
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Atodiad B – Hysbysiad Preifatrwydd

 
Mae’r hysbysiad hwn yn nodi sut byddwn ni'n defnyddio eich data personol, a beth yw eich hawliau. Mae’n 
cael ei wneud dan Erthyglau 13 a/neu 14 o’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). 
 
Pwrpas 
 
At y dibenion hyn yr ydym yn prosesu eich data personol: 

• recriwtio ar gyfer penodiadau cyhoeddus Swyddfa’r Cabinet neu un o’i gyrff a noddir, gan gynnwys 
delio â cheisiadau, dethol, penodi a fetio 

• monitro a hybu amrywiaeth mewn penodiadau 

• cynhyrchu ystadegau 
 
Y data 
 
Byddwn yn prosesu’r data personol canlynol: eich cais, gan gynnwys enw, manylion cyswllt, lleoliad, hanes 
cyflogaeth, cymwysterau, CV a gwybodaeth gefndir arall sy’n berthnasol i’ch cais; asesiadau didoli a 
chyfweld; a gwrthdaro rhwng buddiannau a gweithgarwch gwleidyddol. 
 
Gwneir cais am ddata amrywiaeth hefyd os byddwch yn gwneud cais drwy’r wefan Penodiadau 
Cyhoeddus, ond cewch wrthod darparu’r data hyn os yw’n well gennych. Mae hyn yn cynnwys oedran, 
rhywedd, ethnigrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd wedi’i gofnodi, a ffydd. 
 
Cawn hefyd brosesu gwybodaeth arall wedi’i chasglu gan Swyddfa’r Cabinet fel rhan o ddiwydrwydd 
dyladwy, gan gynnwys gwybodaeth a geir o ffynonellau cyhoeddus, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol. 
 
Mae’n bosibl y bydd angen gwybodaeth am eich cenedligrwydd, eich cyfeiriad, eich hanes teuluol a’ch 
euogfarnau troseddol er mwyn eich galluogi i feddu ar y cliriad diogelwch angenrheidiol ar gyfer eich rôl 
newydd. 
 
Sail gyfreithlon 
 
Ein sail gyfreithiol ar gyfer cael a defnyddio eich gwybodaeth yw bod angen amdani er mwyn cyflawni tasg 
sydd er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol sydd wedi’i freinio yn y rheolydd data. Yn yr 
achos hwn, mae hynny’n golygu sicrhau bod ymgeiswyr o ansawdd uchel yn cael eu nodi drwy brosesau 
recriwtio cadarn yn unol â’r Cod Llywodraethiant Penodiadau Cyhoeddus a gyhoeddwyd yn unol ag Erthygl 
3(1) o’r Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor ar Benodiadau Cyhoeddus 2016. Mae gennym dasg gyhoeddus i 
fonitro a hybu amrywiaeth o dan ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus hefyd. 
 
Os oes contract cyflogaeth yn bodoli, rydym hefyd yn prosesu eich data ar y sail gyfreithiol ei bod yn 
angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract yr ydych yn barti iddo, ac yn angenrheidiol i gymryd camau ar eich 
cais cyn ymrwymo i gontract. 
 
Mae data personol sensitif yn golygu data personol sy’n datgelu tarddiad hiliol neu ethnig, safbwyntiau 
gwleidyddol, credoau crefyddol neu athronyddol, aelodaeth o undeb llafur, a phrosesu data genetig, data 
biometrig er mwyn adnabod unigolyn naturiol yn unigryw, data sy’n ymwneud ag iechyd neu ddata sy’n 
ymwneud â bywyd rhywiol neu gyfeiriadedd rhywiol person. 
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Mae’n bosibl y byddwn yn prosesu data personol sensitif at ddibenion monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth 
i gwneud addasiadau rhesymol i ymgeiswyr, ac os yw’n dod i’r amlwg yn ystod archwiliadau diwydrwydd 
dyladwy. Dyma ein sail gyfreithlon ar gyfer prosesu eich data personol sensitif: 

• Mae’n angenrheidiol at ddibenion cyflawni neu arfer ein rhwymedigaethau neu’n hawliau fel y 
rheolydd, neu eich rhwymedigaethau neu’ch hawliau fel gwrthrych y data, o dan gyfraith cyflogaeth, 
cyfraith nawdd cymdeithasol neu’r gyfraith sy’n ymwneud ag amddiffyniad cymdeithasol 
(addasiadau rhesymol) 

• yr hyn sy’n cael ei brosesu yw data yn ymwneud ag ethnigrwydd, cred crefyddol neu athronyddol, 
iechyd gan gynnwys anabledd neu gyfeiriadedd rhywiol, ac mae’n angenrheidiol er mwyn canfod 
neu adolygu’n barhaus fodolaeth neu ddiffyg cyfle cyfartal neu drin grwpiau o bobl yn gyfartal gyda’r 
bwriad o hybu neu gynnal cydraddoldeb o’r fath (monitro amrywiaeth) 

• mae’n rhaid prosesu am resymau sydd o fudd sylweddol i’r cyhoedd er mwyn arfer un o 
swyddogaethau’r Goron, Gweinidog y Goron, neu adran o’r Llywodraeth (monitro amrywiaeth a 
diwydrwydd dyladwy) 

• Mae’n ymwneud â data personol sy’n amlwg wedi’i wneud yn gyhoeddus gennych (diwydrwydd 
dyladwy) 

Derbynwyr 

Mae’n bosibl y bydd gwybodaeth rydych yn ei chyflenwi i Swyddfa’r Cabinet fel rhan o’ch cais am Benodiad 
Cyhoeddus yn cael ei rhannu ag aelodau o’r Panel Asesu Ymgynghorol at ddiben didoli ceisiadau a 
chynnal cyfweliadau. Gallai hyn gynnwys eich enw, eich hanes cyflogaeth, eich cymwysterau, eich CV a 
gwybodaeth gefndir arall sy’n berthnasol i’ch cais, gan gynnwys asesiadau didoli a chyfweld, gwrthdaro 
rhwng buddiannau a gweithgarwch gwleidyddol. Gallai hyn hefyd gynnwys gwybodaeth arall wedi’i chasglu 
gan Adrannau fel rhan o ddiwydrwydd dyladwy, gan gynnwys gwybodaeth a geir o ffynonellau cyhoeddus. 

Bydd data amrywiaeth a data eraill yn cael eu rhannu â’r Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus er mwyn 
iddo arfer ei swyddogaethau statudol. Gallai hyn gynnwys oedran, rhywedd, ethnigrwydd, cyfeiriadedd 
rhywiol, anabledd wedi’i gofnodi, ffydd a lleoliad daearyddol, prif sector cyflogaeth, nifer y penodiadau 
cyhoeddus llywodraethol a ddelir, a gweithgarwch gwleidyddol datganadwy. Ni fydd eich enw’n cael ei 
gynnwys yn y wybodaeth sy’n cael ei chasglu a’i rhannu â’r Comisiynydd. Gallwch weld sut mae’r 
Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus yn trin data personol sy’n cael eu rhannu â’r Comisiynydd yn ei 
hysbysiad preifatrwydd.  

Oherwydd y bydd eich data personol yn cael eu storio ar ein seilwaith TG, byddant hefyd yn cael eu rhannu 
â’n proseswyr data sy’n darparu gwasanaethau e-bost, ac yn rheoli a storio dogfennau. 

Cadw 

Os ydych yn llwyddiannus, bydd Swyddfa’r Cabinet yn storio eich cais a data eraill gydol eich penodiad ac 
am ddwy flynedd wedi hynny. 
 
Bydd Swyddfa’r Cabinet yn dal data amrywiaeth sy’n cael eu rhannu â’r Comisiynydd Penodiadau 
Cyhoeddus ar ffurf adnabyddadwy am bum mlynedd. 
 
Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, byddwn yn cadw eich data am flwyddyn. 
 
Trosglwyddiadau rhyngwladol 

Oherwydd y bydd eich data personol yn cael eu cadw ar ein seilwaith technoleg gwybodaeth, ac yn cael eu 
rhannu gyda’n proseswyr data, gellir eu trosglwyddo a’u storio’n ddiogel y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd. 

https://publicappointmentscommissioner.independent.gov.uk/privacy-and-cookies-policy/
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Os felly, byddant yn destun amddiffyniad cyfreithiol cyfwerth drwy ddefnyddio Cymalau Contractau 
Enghreifftiol neu’r cynllun Privacy Shield. 

Eich Hawliau

• Mae gennych hawl i ofyn am wybodaeth ynglŷn â sut mae eich data personol yn cael ei brosesu, ac 
i ofyn am gopi o'r data personol. 

• Mae gennych hawl i ofyn i rywun gywiro unrhyw wallau yn eich data personol yn ddi-oed. 

• Mae gennych hawl i ofyn i rywun gwblhau unrhyw ddata personol anghyflawn, gan gynnwys drwy 
ddatganiad atodol. 

• Mae gennych hawl i ofyn i’ch data personol gael ei ddileu os nad oes cyfiawnhad mwyach dros ei 
brosesu. 

• Mae gennych hawl, mewn rhai amgylchiadau (er enghraifft, pan fo'r cywirdeb yn cael ei amau) i ofyn 
i’ch data personol gael ei brosesu mewn ffordd gyfyngedig. 

• Mae’n bosibl y bydd gennych hawl i ofyn am gopi am unrhyw ddata personol yr ydych wedi’u 
darparu, ac i gael hyn mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin, ac y gellir ei ddarllen 
gan beiriant. 

• Mae gennych hawl i wrthwynebu i neb brosesu eich data personol.

Cwynion 
 
Os ydych o'r farn fod eich data personol wedi cael ei gamddefnyddio neu ei gam-drin, cewch wneud cwyn 
i'r Comisiynydd Gwybodaeth, sy’n rheoleiddiwr annibynnol. Gellir cysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn: 

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF, neu  
casework@ico.org.uk. 

Nid yw unrhyw gŵyn i'r Comisiynydd Gwybodaeth yn peryglu eich hawl i geisio cywiriad drwy'r llys. 
 
Manylion cyswllt 

Swyddfa’r Cabinet yw rheolydd data eich data personol. 

O ran data cydraddoldeb ac amrywiaeth, mae Swyddfa’r Cabinet a Swyddfa’r Comisiynydd Penodiadau 
Cyhoeddus yn rheolwyr data ar y cyd. Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Cabinet: Swyddfa’r Cabinet, 70 
Whitehall, Llundan SW1A 2AS, neu 0207 276 1234, neu publicappointments@cabinetoffice.gov.uk. 

Dyma fanylion cyswllt Swyddog Diogelu Data Swyddfa'r Cabinet: Stephen Jones, DPO, Swyddfa’r Cabinet, 
70 Whitehall, Llundain SW1A 2AS, neu dpo@cabinetoffice.gov.uk. 

Mae’r Swyddog Diogelu Data yn darparu cyngor annibynnol ac yn monitro defnydd Swyddfa’r Cabinet o 
wybodaeth bersonol.

http://casework@ico.org.uk/
http://publicappointments@cabinetoffice.gov.uk/
http://dpo@cabinetoffice.gov.uk/
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