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Cyflwyniad
	Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn chwilio am dri Chomisiynydd newydd i
ymuno â Bwrdd Comisiwn Dylunio Cymru (DCFW Ltd).
	Diolch am eich diddordeb mewn cael eich penodi’n un o dri Chomisiynydd newydd ar
y Comisiwn. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma i’ch helpu i wneud cais a deall mwy
am y swydd a’r broses benodi. Gwneir pob penodiad drwy gystadleuaeth agored ac
fe’u rheoleiddir gan y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus.
	Rydym am ichi roi help llaw inni gyda gweledigaeth y Comisiwn i greu Cymru sy’n
lle gwell. Os ydych yn poeni am ddyluniad y byd o’ch cwmpas ac yn credu y dylai
dinasoedd, trefi a phentrefi Cymru fod yn lleoedd gwych i fyw, gweithio a chwarae
ynddynt, rydym am glywed oddi wrthych.
	Rydym yn chwilio am dri unigolyn i ymuno â’i fwrdd fel Comisiynwyr ym mis Ebrill 2021,
i roi golwg newydd ar bethau ac i ategu’r aelodau presennol.
	Rydym yn eich gwahodd i wneud cais i gael eich penodi i helpu i lywio’n cyfeiriad
strategol a bod yn llysgenhadon ar gyfer dylunio da yng Nghymru.
	Er nad ydym yn mynnu bod gan bawb sy’n gwneud cais brofiad blaenorol ar fyrddau
neu o weithio’n uniongyrchol yn y proffesiynau dylunio, mae gan bob un o aelodau
bwrdd y Comisiwn gwir ddiddordeb mewn dylunio da yn yr amgylchedd adeiledig,
ac maent yn teimlo’n angerddol yn ei gylch.
	Cewch lawer o wybodaeth yn y pecyn hwn, gan gynnwys gwybodaeth am y rhinweddau
a’r sgiliau penodol rydym yn chwilio amdanynt wrth recriwtio ar gyfer y rolau hyn. Rydym
am fod yn siŵr bod gennych bopeth y mae ei angen arnoch i wneud cais, felly cofiwch
y byddwch yn cael eich cefnogi gan aelodau’r bwrdd presennol a thîm gwych o staff.
Wrth ichi baratoi i wneud cais, cewch gyfle (os dymunwch) i gyfarfod â Chomisiynwyr a
staff presennol y Comisiwn a gofyn unrhyw gwestiynau a all fod gennych (yn rhithwir o
ganlyniad i fesurau iechyd cyhoeddus ar gyfer COVID-19.) Fel cam cyntaf, e-bostiwch
connect@dcfw.org i drefnu.
	Rydym yn hyderus bod pobl hynod dalentog ac ysbrydoledig sy’n frwdfrydig am yr
amgylchedd adeiledig, ynghyd â gweithwyr proffesiynol o’r un anian, a fydd yn gallu
ychwanegu dimensiwn newydd at waith y Comisiwn, ar gael. Cofiwch gysylltu â ni os
ydych chi’n un o’r bobl hynny.
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Y Cefndir
Beth yw rôl Comisiwn Dylunio Cymru?
	Sefydlwyd y Comisiwn yn 2002 gan Lywodraeth Cymru fel corff cyhoeddus sy’n
gweithio ledled Cymru i helpu i’w gwneud yn lle gwell.
	Rôl y Comisiwn yw hyrwyddo dylunio da ar gyfer ein lleoedd, ein hadeiladau a’n
mannau cyhoeddus, a sicrhau bod pawb yn cael gwybod am fanteision dylunio da.
	Mae’r Comisiwn hefyd yn darparu Gwasanaeth Adolygu Dyluniadau ar gyfer cynlluniau
datblygu ledled Cymru, ac mae’r gwasanaeth hwnnw ar gael i bob awdurdod lleol
ac i gleientiaid, datblygwyr a’r cyhoedd. Mae’n ymateb i gynigion datblygu yn
nyddiau cynnar y cynigion hynny, ac mae hefyd yn darparu gwasanaethau hyfforddi a
datblygu pwrpasol i awdurdodau lleol. Mae’r gwasanaethau hynny’n canolbwyntio ar
fecanweithiau cynllunio a ffyrdd o gyflawni prosiectau ac ar feithrin ymwybyddiaeth
ehangach o ddylunio.
	Fel tîm, mae’r Comisiwn yn gweithio gyda chydweithwyr ym meysydd dylunio
trefol, pensaernïaeth a dylunio tirwedd, peirianneg sifil, gwasanaethau adeiladu a’r
proffesiynau amgylcheddol ehangach sydd â rhan yn y gwaith o lunio cefn gwlad,
dinasoedd, trefi a phentrefi Cymru. Mae’n mynd ati i ymgysylltu ag aelodau o’r
cyhoedd, â rhanddeiliaid mewn cyrff proffesiynol, awdurdodau lleol, cleientiaid a chyrff
comisiynu, ym maes cynllunio, adfywio, ynni a seilwaith, i sicrhau bod y cymorth yr ydym
yn ei gynnig ar gael ledled Cymru.
	Mae’r Comisiwn yn dîm sydd â sylfaen wybodaeth eang ac sy’n gwerthfawrogi’r
berthynas sydd ganddo â’r bwrdd; mae pob aelod o’r tîm yn rhoi cymorth ac arweiniad
inni fod yn hyrwyddwyr brwd ar ddylunio da yng Nghymru ac i eiriol o’i blaid.
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Beth mae Comisiwn Dylunio Cymru yn ceisio’i wneud?
Mae’r Comisiwn yn hyrwyddo dylunio da, gan wneud hynny ar sail ei nodau strategol,
fel a ganlyn:
— Hyrwyddo safonau uchel o ddylunio a phensaernïaeth ymhlith y sectorau cyhoeddus
a phreifat yng Nghymru drwy hyrwyddo dealltwriaeth ehangach o faterion dylunio a
phwysigrwydd safonau da o ran gwella’r amgylchedd adeiledig ar draws pob sector.
— Hyrwyddo arferion dylunio sy’n gydnaws â Chynllun Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth
Cymru, gan hyrwyddo arferion gorau o ran effeithlonrwydd ynni, gwaredu gwastraff a
thrafnidiaeth gyhoeddus.
— Hyrwyddo arferion dylunio sy’n gydnaws â’r safonau uchaf mewn perthynas â chyfle
cyfartal a hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol.
— Rhoi sylw dyledus i hyrwyddo rhagoriaeth mewn datblygiadau o ddydd i ddydd,
fel ystadau tai ac unedau diwydiannol, yn ogystal â hyrwyddo rhagoriaeth mewn
prosiectau o fri.

	I gael rhagor o wybodaeth am y Comisiwn, ewch i dcfw.org neu cysylltwch â Phrif
Weithredwr y Comisiwn, Carole-Anne Davies ar +44 7779 802784 neu drwy’r e-bost
connect@dcfw.org.

Y Tîm Staff – Pwy fydd yn eich cefnogi
	Mae Tîm Staff y Comisiwn yn cael ei arwain gan Carole-Anne Davies, y Prif Weithredwr.
Mae’r ystod o waith a wneir gan y Comisiwn yn eang; felly, y Prif Weithredwr a’r Tîm
sy’n rheoli o ddydd i ddydd. Os cewch eich penodi’n Gomisiynydd, mae’r tîm staff
yma i’ch cefnogi ac i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi. Mae’r Comisiynwyr presennol
yn mwynhau’r hyn y maent yn ei wneud ac am rannu gwaith sy’n rhoi boddhad mawr
iddynt. Gall Comisiynwyr newydd ddod â phrofiad, egni a syniadau newydd i waith y
Comisiwn, gan helpu i gyflawni ei gyfeiriad strategol.

Ein Bwrdd
	Mae’r Bwrdd yn chwarae rhan allweddol mewn cefnogi gwaith y Comisiwn, mewn
gofalu am y gwaith llywodraethu a gwella cysylltiadau cyhoeddus. Ar hyn o bryd, mae
chwe Chomisiynydd ar y bwrdd, gan gynnwys y Cadeirydd. Mae dau Gomisiynydd yn
cael eu disodli fel rhan o’r broses benodi hon, felly os bydd eich cais yn llwyddiannus,
byddwch yn rhan o fwrdd o saith Comisiynydd.
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Y Cefndir –
Beth yw rôl Comisiynydd?
	Fel Comisiynydd, byddwch yn eistedd ar Fwrdd y Comisiwn a bydd disgwyl ichi fod
yn llysgennad ar ran y Comisiwn a’i waith. Byddwch yn awyddus i chwarae rhan mewn
llywodraethu da ac yn dadlau o blaid pwysigrwydd dylunio da er mwyn creu amgylchedd
adeiledig o ansawdd uchel yng Nghymru. Byddwch yn ymdrechu i hyrwyddo’r Comisiwn,
ei weithgareddau a’i anghenion ymhlith cynifer o unigolion a chyrff â phosibl er mwyn
gwella proffil a phwrpas y sefydliad.
	Mae pob Comisiynydd yn gyfrifol ar y cyd am gytuno ar gyfeiriad strategol y Comisiwn ac
am weithredu er budd a llwyddiant y sefydliad.

DCFW – Penodi Comisiynwyr – Gwybodaeth i Ymgeiswyr

4

Manyleb y Person
Pa fath o bobl yr ydym yn chwilio amdanynt?
	Rydym am benodi unigolion a all ddangos eu bod yn bodloni’r meini prawf hanfodol
a ganlyn:
— Ymwybyddiaeth o arferion da wrth greu lleoedd a dylunio ac ymwybyddiaeth
am bensaernïaeth dda yn yr amgylchedd adeiledig, a brwdfrydedd yn hynny
o beth (ond nid fel ymarferydd o reidrwydd), a’r gallu i weithredu mewn maes
rhyngddisgyblaethol;
— Diddordeb mewn eirioli, rheoli a llywodraethu, a’r gallu i wneud hynny;
— Sgiliau cyfathrebu da;
— Dealltwriaeth glir o gydraddoldeb a chynhwysiant ac ymrwymiad iddyn nhw ac i
herio arferion gwahaniaethol; a
— Dealltwriaeth o bwysigrwydd safonau uchel mewn bywyd cyhoeddus a’r gallu
i weithredu yn unol ag Egwyddorion Nolan (https://www.gov.uk/government/
publications/the-7-principles-of-public-life), sy’n cynnwys arddel safonau uniondeb a
gonestrwydd a’r gallu i arwain mewn swyddi cyhoeddus.

	Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion sy’n gallu dangos eu bod yn bodloni’r
meini prawf dymunol a ganlyn:
— Gwybodaeth am lywodraethu corfforaethol, cyllid, darparu seilwaith a chyfraith
eiddo; a
— Gwybodaeth am sectorau twf allweddol fel trafnidiaeth ac ynni.

	Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer pob un o’r tri
phenodiad newydd, ac mae’r set sgiliau sylfaenol a ganlyn yn ofynnol:
— Darllen - Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol;
— Ysgrifennu - Gallu ysgrifennu negeseuon sylfaenol ar bynciau bob dydd;
— Deall - Gallu deall rhannau o sgwrs sylfaenol; a
— Siarad - Gallu cynnal sgwrs sylfaenol yn Gymraeg.

	Hyd yn oed os nad ydych yn bodloni’r holl feini prawf dymunol, mae gennym ddiddordeb
o hyd mewn clywed oddi wrthych, beth bynnag y bo’ch cefndir. Rydym am wybod sut y
mae’ch diddordebau a’ch sgiliau o ran y gallu i gyfrannu at ein gwaith yn dod o brofiad yn
eich bywyd gwaith, yn eich busnes eich hun, eich cymuned neu fel gwirfoddolwr.
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Ffeithiau allweddol – Rhagor o wybodaeth
Lleoliad:
	Mae cyfarfodydd y Bwrdd yn debygol o gael eu cynnal yng Nghaerdydd yn bennaf, ond
hefyd mewn lleoliadau ledled Cymru ac ar-lein drwy gynadleddau fideo. Efallai yr hoffech
hefyd fynd i ddigwyddiadau’r Comisiwn a gynhelir drwy gydol y flwyddyn mewn gwahanol
leoliadau ledled Cymru.

Ymrwymiad Amser:
	Bydd angen i gomisiynwyr ymrwymo tua 2 ddiwrnod y mis i baratoi ar gyfer cyfarfodydd bwrdd a
mynd i gyfarfodydd y bwrdd 4 gwaith y flwyddyn, gan gynnwys y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Hyd y Penodiad:
	Penodir am gyfnod cychwynnol o 4 blynedd, a gellir adnewyddu’r penodiad os ceir
adolygiad boddhaol, am uchafswm o 10 mlynedd.

Tâl:
	Penodir Comisiynwyr y Comisiwn drwy’r broses Penodiadau Cyhoeddus ac maent yn
gwasanaethu’n wirfoddol ac yn ddi-dâl fel Cyfarwyddwyr anweithredol. Mae gan gomisiynwyr
hawl i gostau teithio a threuliau rhesymol eraill o fewn terfynau rhesymol y cytunir arnynt
ymlaen llaw gyda’r Comisiwn a Llywodraeth Cymru.
	Mae’r Comisiwn yn Gwmni Cyfyngedig Preifat sydd wedi’i ymgorffori yng Nghymru a Lloegr ac
mae’n is-gwmni sy’n cael ei reoli’n llwyr gan Lywodraeth Cymru. Y Comisiynwyr yw Cyfarwyddwyr
y cwmni ac felly mae angen iddynt gydymffurfio â’r holl ofynion cyfreithiol perthnasol. Darperir
cymorth a gwybodaeth yn hyn o beth gan y bwrdd ehangach a staff y Comisiwn.

Gwrthdaro Buddiannau
	Pan fyddwch yn gwneud cais, 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 un
o Gomisiynwyr y Comisiwn, gan gynnwys buddiannau busnes neu swyddi o awdurdod
heblaw am eich rôl yn y Comisiwn.
 ydd unrhyw wrthdaro buddiannau yn cael ei drafod yn y cyfweliad. Os byddwch yn cael eich
B
penodi, bydd disgwyl ichi hefyd ddatgan y buddiannau hynny ar gofrestr sydd ar gael i’r cyhoedd.

Diwydrwydd dyladwy
	Cynhelir gwiriadau diwydrwydd dyladwy ar bob ymgeisydd a wahoddir i gyfweliad. Bydd
hyn yn cynnwys, ond ni fydd o reidrwydd yn cael ei gyfyngu, i’r cyfryngau cymdeithasol
a chwiliadau rhyngrwyd. O ganlyniad, efallai y gofynnir cwestiynau ichi yn y cyfweliad am
unrhyw beth a ganfyddir yn ystod y broses diwydrwydd dyladwy.

Safonau mewn bywyd cyhoeddus
 ydd disgwyl ichi arddel safonau uchel o ran ymddygiad corfforaethol a phersonol.
B
Gofynnir i bob ymgeisydd llwyddiannus gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau
Byrddau Cyrff Cyhoeddus. Mae’r ddogfen i’w gweld yma:
https://www.gov.uk/government/publications/code-of-conduct-for-board-members-ofpublic-bodies
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Sut mae gwneud cais?
	Mae’r uchod yn rhoi gwybodaeth am rôl Comisiynwyr, manyleb y person a’r rôl a
chyfrifoldebau’r Comisiwn, tra bo’r Atodiad amgaeedig yn manylu ar y broses ddethol.
I wneud cais, ewch i wefan penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru:
	
https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-2/xf-b0fd60bafcc7/
candidate/jobboard/vacancy/7/adv/
	I wneud cais am y rôl hon, cliciwch ar y swydd wag ar gyfer Comisiynwyr – Comisiwn
Dylunio Cymru ac yna cliciwch ar y botwm ‘Gwneud cais’ ar waelod y dudalen ar yr
ochr chwith. Y tro cyntaf y byddwch yn gwneud cais 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 hynny byddwch yn gallu dilyn hynt eich
cais, ac unrhyw geisiadau eraill yr ydych yn eu hanfon, drwy’ch cyfrif.
	Ar ôl ichi gofrestru, 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
	Y datganiad personol yw’ch cyfle i ddangos sut yr ydych yn bodloni’r holl feini prawf
ym manyleb y person. Chi sydd i benderfynu sut i gyflwyno’r wybodaeth. Fodd bynnag,
dylech anelu at ddarparu enghreifftiau manwl sy’n dangos sut y mae’ch gwybodaeth
a’ch profiadau yn cyd-fynd â phob maen prawf, ac sy’n disgrifio’ch cyfraniad at 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 ar gyfer pob maen prawf.
	Ni ddylai’r datganiad personol fod yn fwy na dwy dudalen. Gallai’ch cais gael ei wrthod
os byddwch yn mynd dros y terfyn hwn.

CV
	Sicrhewch fod eich CV yn cynnwys manylion cryno eich rôl bresennol neu ddiweddaraf,
a’r dyddiadau yr oeddech yn ymgymryd â’r rôl honno. Nodwch unrhyw benodiadau
Gweinidogol sydd gennych ar hyn o bryd neu a fu gennych yn y gorffennol.

Geirda
	Rhowch enwau dau ganolwr (cyflogwr a phersonol). Dim ond os bydd ymgeiswyr yn
llwyddiannus y byddwn yn cysylltu â nhw.
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Amserlen fras
Dyddiad cau:			

9 Tachwedd 2020

Llunio rhestr fer:		

w/c 16 Tachwedd 2020

Cyfweliadau:			

w/c 11 Ionawr 2021

Dyddiad Dechrau:		

1 Ebrill 2021

Datganiad Amrywiaeth
	Mae Llywodraeth Cymru o’r farn y dylai aelodau byrddau cyrff cyhoeddus adlewyrchu’r
gymdeithas yng Nghymru – pobl o bob cefndir – er mwyn eu helpu i ddeall anghenion
pobl a gwneud penderfyniadau gwell. Dyna pam 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 ddigonol
gan gynnwys menywod, pobl dan 30 oed, pobl ddu, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig,
pobl anabl a phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol.

Hyderus o ran Anabledd
	Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y diffiniad cymdeithasol o anabledd, lle cydnabyddir
bod rhwystrau mewn cymdeithas yn analluogi pobl sydd â namau neu gyflyrau iechyd
neu sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Rydym wedi ymrwymo i ddileu rhwystrau er
mwyn i bob aelod o staff fedru perfformio ar ei orau. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn
defnyddio’r diffiniad meddygol o anabledd (“nam corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith
sylweddol a hirdymor ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd”).
	Rydym yn gwarantu y byddwn yn cynnig cyfweliad i unrhyw un anabl sydd â’i gais yn
bodloni’r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd. Wrth gyfeirio at ‘feini prawf gofynnol’,
rydym yn golygu bod yn rhaid ichi roi tystiolaeth inni yn eich cais sy’n dangos eich bod,
yn gyffredinol, yn bodloni lefel y cymhwysedd ar gyfer y rôl a bod gennych unrhyw
gymwysterau, sgiliau neu brofiad a ddiffinnir fel rhai hanfodol.
	Rydym wedi ymrwymo i gyflogi a datblygu gyrfa pobl anabl. Os hoffech gael
cyfweliad gwarantedig, anfonwch e-bost at Brian.Davies18@gov.wales neu ffoniwch
03000 253524.
	Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu os ydych yn defnyddio Iaith Arwyddion
Prydain a bod angen ichi drafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o’r broses
recriwtio hon, cysylltwch â publicappointments@llyw.cymru cyn gynted â phosibl a bydd
aelod o’r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion ac unrhyw gwestiynau sydd gennych.
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Cysylltiadau:
I gael rhagor o wybodaeth am y broses ddethol, cysylltwch â’r:
Tîm Penodiadau Cyhoeddus
Yr Uned Cyrff Cyhoeddus
E-bost: publicappointments@llyw.cymru
	I gael rhagor o wybodaeth am rôl Comisiynydd gyda Chomisiwn Dylunio Cymru,
cysylltwch â:
Carole-Anne Davies, Prif Weithredwr
Ffôn: 07779 802784
E-bost: connect@dcfw.org
Stuart Ingram
Llywodraeth Cymru
Ffôn: 03000 255040
E-bost: Stuart.Ingram@gov.cymru
	Os oes angen mwy o gymorth arnoch wrth ichi wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â
PublicAppointments@llyw.cymru.
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Atodiad
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.
	Caiff y panel dethol ei gadeirio gan Neil Hemington, Prif Gynllunydd, Llywodraeth
Cymru a bydd hefyd yn cynnwys Gayna Jones, Cadeirydd y Comisiwn (Aelod o Banel y
Comisiwn) a Jane Pagler, sy’n Aelod Annibynnol o’r Panel.
	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.
	Rydym yn rhagweld y bydd y panel wedi penderfynu yn ystod mis Tachwedd 2021 pwy
fydd yn cael eu gwahodd i gyfweliad ym mis Ionawr 2021. Ein bwriad yw cynnal rhithgyfweliadau, drwy MS Teams.
	Dim ond yr ymgeiswyr cryfaf a fydd, ym marn y panel, wedi dangos eu bod yn bodloni’r
meini prawf 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 gofynnol ar gyfer y swydd, cewch chithau hefyd eich
gwahodd i gyfweliad.
	Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, byddwn yn ceisio rhoi cymaint o rybudd ag y gallwn
ichi am ddyddiad y cyfweliad. Os na allwch fod yn bresennol ar y dyddiad hwnnw, byddwn
yn ymdrechu i’w aildrefnu ond efallai na fydd hynny’n bosibl oherwydd cyfyngiadau amser o
fewn yr amserlen benodi neu oherwydd na fydd y panel dethol ar gael.
	Fe gewch e-bost oddi wrth ganolfan geisiadau Llywodraeth Cymru i roi gwybod ichi a
fyddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad ai peidio.
	Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, bydd y panel yn eich holi am eich sgiliau a’ch
profiad ac yn gofyn cwestiynau penodol i asesu a ydych yn bodloni’r meini prawf a
bennwyd ar gyfer y swydd ai peidio.
	Bydd yr ymgeiswyr y bydd y panel yn credu eu bod yn addas i’w penodi yn cael eu
hargymell i’r Gweinidogion, a fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. Caiff y Gweinidog
ddewis cyfarfod â’r ymgeiswyr hynny cyn gwneud penderfyniad. Os felly, bydd yn cyfarfod
â’r holl ymgeiswyr ym mhresenoldeb cadeirydd y panel neu gynrychiolydd a enwebir
ganddo. Bydd bwlch amser rhwng y cyfweliad a’r penderfyniad penodi terfynol. Bydd yr
ymgeiswyr a fydd wedi cael cyfweliad yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y broses.

DCFW – Penodi Comisiynwyr – Gwybodaeth i Ymgeiswyr

10

	Os byddwch yn llwyddiannus, cewch lythyr yn eich penodi’n un o Gomisiynwyr
Comisiwn Dylunio 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 ar ôl ichi gael cyfweliad, bydd canolfan ceisiadau
Llywodraeth Cymru yn rhoi gwybod ichi. Rydym yn sylweddoli bod angen neilltuo
llawer o amser a gwneud cryn ymdrech i wneud cais am rolau a bod adborth yn rhan
werthfawr o’r broses. O’r herwydd, bydd y llythyr yn rhoi manylion y sawl y gallwch
gysylltu ag ef i gael adborth am eich cyfweliad a’ch cais.

Ymholiadau
Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich cais, cysylltwch â
publicappointments@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 yr ymdriniwyd â’ch
cais, cysylltwch â publicappointments@llyw.cymru.
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