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Pecyn gwybodaeth i ymgeiswyr
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Gwneud cais
'LROFK DP I\QHJL GLGGRUGHE PHZQ FDHO HLFK SHQRGL Q DHORG QHZ\GG R *UÒS
)IUDPZDLWK ,HFK\G D /OHV $QLIHLOLDLG &\PUX \ *UÒS )IUDPZDLWK 6HI\GOZ\G *UÒS
Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru ym mis Mehefin 2014 i helpu gyda'r
gwaith o weithredu Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru.
0DH *UÒS )IUDPZDLWK &\PUX \Q DWJ\IQHUWKX U F\V\OOWLDG UKZQJ /O\ZRGUDHWK &\PUX
ceidwaid da byw, perchenogion anifeiliaid eraill a chynrychiolwyr y diwydiant, ac
mae'n mynd i'r afael â'r holl ystod o heriau sy'n gysylltiedig ag iechyd a lles anifeiliaid
Mae'r aelodau'n chwarae rhan allweddol yn y gwaith o godi ac ystyried materion
newydd a allai effeithio ar gyflawni prif ganlyniadau'r Fframwaith. Maent yn herio
polisïau newydd D SKROLVwDX V\GG ZUWKL¶Q FDHO HX GDWEO\JX, yn adolygu'r cynnydd sy'n
cael ei wneud ar gyflawni canlyniadau, yn hwyluso ac yn symleiddio'r broses o rannu
negeseuon allweddol â sefydliadau yn y diwydiant a grwpiau o gynrychiolwyr, ac yn
darparu cysylltiadau â'r gymuned amaethyddol a gwledig ehangach.
Mae rhagor o fanylion i'w gweld yn yr Atodiadau am gefndir y penodiad, ynghyd â
disgrifiad o'r rôl a'r broses ddethol.
I wneud cais ewch i wefan penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru:
https://cymru-wales.tal.net/vx/langcy/mobile0/appcentre3/brand2/candidate/jobboard/vacancy/7/adv/.
I wneud cais am y rôl hon, cliciwch ar y swydd wag ac yna cliciwch ar y botwm
µ*ZQHXG FDLV¶ DU ZDHORG \ GXGDOHQ DU \U RFKU FKZLWK < WUR F\QWDI LFKL ZQHXG FDLV DP
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 yr ydych yn
eu hanfon, drwy'ch cyfrif.
Ar ôl cofrestru, byddwch yn gallu cael 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 chi i ddangos sut yr ydych yn bodloni'r meini prawf
hanfodol a dymunol ym manyleb y person, drwy ddarparu tystiolaeth ac enghreifftiau
penodol.
Ni ddylai'ch ymateb fod yn fwy na 4 ochr o A4.
Curriculum Vitae (CV)
Sicrhewch fod eich CV yn cynnwys manylion bras eich swydd bresennol neu'ch
swydd ddiweddaraf a'ch dyddiadau yn y swydd honno. Nodwch unrhyw benodiadau
Gweinidogol sydd gennych ar hyn o bryd neu a fu gennych yn y gorffennol.
Amserlen fras
Dyddiad Cau:
Cyfweliadau:

06/01/21 am 16:00
Bydd y cyfweliadau'n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos a fydd
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yn dechrau ar 15/02/21, 22/02/21 er bod rhywfaint hyblygrwydd o ran y dyddiadau.
Datganiad Amrywiaeth
0DH /O\ZRGUDHWK &\PUX R¶U IDUQ \ G\ODL DHORGDX E\UGGDX F\UII F\KRHGGXV
DGOHZ\UFKX¶U J\PGHLWKDV \QJ 1JK\PUX ± pobl o bob cefndir ± er mwyn eu 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. 5\G\P \Q FURHVDZX Q DUEHQQLJ JHLVLDGDX JDQ ERE JUÒS V\GG KHE
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 anableddDX 0DH¶U F\QOOXQ \Q JZDUDQWX F\IZHOLDG L
EREO DQDEO RV \G\QW \Q ERGORQL¶U PHLQL SUDZI V\OIDHQRO DU J\IHU \ VZ\GG 0DH¶U
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:
$P UDJRU R Z\ERGDHWK DP U{O \ *UÒS )IUDPZDLWK D U{O DHORG F\V\OOWZFK k
Emily Lay ± Swyddfa'r Prif Swyddog Milfeddygol
Ffôn: 03000 253853
E-bost: Emily.Lay@llyw.cymru
Leigh McCarthy ± Swyddfa'r Prif Swyddog Milfeddygol
Ffôn: 03000 258621
E-bost: leigh.mccarthy@llyw.cymru
Os bydd angen rhagor o gymorth arnoch wrth ichi wneud cais am y rôl hon,
cysylltwch â PublicAppointments@llyw.cymru / 03000 255454.
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Atodiad A
Y Cefndir
Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru
Lansiwyd Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru ym mis Gorffennaf 2014 ac
mae ynddo gynllun cyffredinol ar gyfer cyfnod o ddeng mlynedd i wella safonau
iechyd a lles anifeiliaid. Mae, ar yr un pryd, yn ein helpu i ddiogelu iechyd y cyhoedd
DF \Q F\IUDQQX DW \U HFRQRPL D¶U DPJ\OFKHGG
Mae'r Fframwaith yn ymdrin ag iechyd a lles anifeiliaid a ffermir, anifeiliaid anwes,
anifeiliaid sy'n gweithio, anifeiliaid cadw sy'n gysylltiedig â chwaraeon a dyframaethu.
Mae'r Fframwaith hefyd yn berthnasol i anifeiliaid gwyllt os yw'r camau a gymerwn
yn effeithio ar eu hiechyd a'u lles neu os oes perygl y gallai bywyd gwyllt
drosglwyddo clefydau i anifeiliaid eraill neu i bobl.
Mae'r Fframwaith yn pennu pum canlyniad strategol:
x Mae gan Gymru anifeiliaid iach a chynhyrchiol
x Mae gan anifeiliaid yng Nghymru ansawdd bywyd da
x Mae gan bobl ffydd a hyder yn y ffordd y caiff bwyd ei gynhyrchu ac yn y ffordd
y caiff iechyd y cyhoedd ei ddiogelu
x Mae gan Gymru economi wledig ffyniannus
x Mae gan Gymru amgylchedd o ansawdd uchel
Gallwch weld copi o'r cynllun yma:
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-01/animal-health-andwelfare-framework.pdf

Cynllun Gweithredu 2019-20
Mae Cynllun Gweithredu 2019-20 yn dangos ein bod yn parhau'n ymrwymedig i fwrw
ymlaen â blaenoriaethau allweddol o ran iechyd a lles anifeiliaid er gwaethaf yr
ansicrwydd a'r pwysau cynyddol yn sgil y trafodaethau sy'n gysylltiedig â Brexit.
Caiff ein blaenoriaethau allweddol eu hamlinellu o dan themâu allweddol
Perchenogaeth Gyfrifol, Atal Clefydau a Dileu Clefydau, sy'n rhan o themâu
cyffredinol Cynllunio Iechyd Anifeiliaid, Bioddiogelwch ac Adnabod Anifeiliaid.
Rhai o flaenoriaethau eleni yw mynd i'r afael â cham nesaf y Rhaglenni Dolur Rhydd
Feirysol Buchol, Clafr y defaid a Dileu TB Gwartheg, a hefyd parhau i gyflawni
rhwymedigaethau statudol er mwyn diogelu'r gadwyn fwyd ac iechyd y cyhoedd a
hyrwyddo perchenogaeth gyfrifol.
Mae cwmpas y Cynllun Gweithredu yn un eang, ond drwy gydweithio, byddwn yn
parhau i wella safonau iechyd a lles anifeiliaid, yn hyrwyddo da byw iach yng
Nghymru, ac yn diogelu iechyd pobl, yr amgylchedd a'r economi leol.
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Gallwch weld copi o'r Cynllun Gweithredu yma:
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-07/fframwaith-iechyd-alles-anifeiliaid-cynllun-gweithredu-2019-2020.pdf
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6HI\GOZ\G *UÒS )IUDPZDLWK ,HFK\G D /OHV $QLIHLOLDLG &\PUX \P PLV 0HKHILQ
mwyn cefnogi'r gwaith o weithredu Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru.

HU

0DH *UÒS \ )IUDPZDLWK \QJ 1JK\PUX \Q DWJ\IQHUWhu'r cysylltiad rhwng Llywodraeth
Cymru, ceidwaid da byw, perchnogion anifeiliaid eraill a chynrychiolwyr y diwydiant,
ac mae'n mynd i'r afael â'r holl ystod o heriau sy'n gysylltiedig ag iechyd a lles
anifeiliaid. Mae'r aelodau'n chwarae rhan allweddol yn y gwaith o godi ac ystyried
materion newydd a allai effeithio ar gyflawni prif ganlyniadau'r Fframwaith. Maent yn
herio polisïau newydG D SKROLVwDX V\GG ZUWKL¶Q FDHO HX GDWEO\JX yn adolygu'r
cynnydd sy'n cael ei wneud ar gyflawni canlyniadau, yn hwyluso ac yn symleiddio'r
broses o rannu negeseuon allweddol â sefydliadau yn y diwydiant a grwpiau o
gynrychiolwyr, ac yn darparu cysylltiadau â'r gymuned amaethyddol a gwledig
ehangach.
5KRL F\QJRU \ PDH U *UÒS \Q K\WUDFK QD JZQHXG SHQGHUI\QLDGDX DF QLG RHV JDnddo'r
ymreolaeth i wneud penderfyniadau ar sut y bydd cyllid yn cael ei ddyrannu, i
gadarnhau Cytundebau Lefel Gwasanaeth gyda chyrff cyflenwi, i gymeradwyo
cynlluniau wrth gefn nac i gymeradwyo cyflwyniadau. Bydd aelodau yn gwasanaethu
fel unigolion ac ni fyddant yn cynrychioli unrhyw sefydliadau. Ni fydd hawl gan yr
aelodau i enwebu rhywun arall i fod yn bresennol yn eu lle.
Cefnogaeth
'DUSHULU <VJULIHQ\GGLDHWK DU J\IHU \ *UÒS JDQ 6Z\GGID¶U 3ULI 6Z\GGRJ 0LOIHGG\JRO
yn Llywodraeth Cymru.
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Atodiad B
3HQRGL $HORG 1HZ\GG R *UÒS )IUDPZDLWK ,HFK\G D /OHV $QLIHLOLDLG &\PUX
Disgrifiad o'r Rôl
)HO DHORG R *UÒS )IUDPZDLWK Iechyd ac Anifeiliaid Cymru, disgwylir ichi weithio fel
rhan o dîm sefydledig i helpu i weithredu ac i gyflawni Fframwaith Iechyd a Lles
Anifeiliaid Cymru. Dyma elfennau allweddol y rôl:
x
x

x
x
x
x
x

x

codi ac ystyried materion newydd a allai effeithio ar gyflawni'r canlyniadau
strategol yn Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru
ystyried sut i gyflawni canlyniadau a blaenoriaethau, sy'n arbennig o bwysig yn
yr hinsawdd bresennol, ac a fydd hefyd yn bwysig yn y dyfodol, o ystyried y
pwysau ar adnoddau
herio polisïau newydd a pholisïau V\GG ZUWKL¶Q FDHO HX GDWEO\JX
cysylltu â'r diwydiant a chael gwybodaeth ganddo er mwyn llywio'n
penderfyniadau'n well
sicrhau bod cynnydd yn cael ei adolygu'n barhaus a nodi, cyflawni a, lle y bo
angen, hwyluso gwelliannau a phrosiectau
hwyluso a symleiddio'r broses o gyfleu negeseuon allweddol a'r llif
gwybodaeth fel rhan o strategaeth gyfathrebu ehangach
VHI\GOX D FK\QQDO F\V\OOWLDGDX k VHI\GOLDGDX \Q \ GLZ\GLDQW D JUZSLDX V\¶Q HX
cynrychioli, yr economi amaethyddol a gwledig ehangach, yn ogystal â
meysydd megis iechyd pobl, addysg, trechu tlodi etc
ERG \Q J\QU\FKLROZ\U DU UDQ \ *UÒS í JDOO DHORGDX IRG \Q OOHIDU\GGLRQ DU
faterion sy'n ymwneud ag iechyd a lles anifeiliaid.

Manyleb y Person
Disgwylir i ymgeiswyr ddangos y sgiliau penodol, y profiad a'r arbenigedd sydd
ganddynt mewn perthynas ag iechyd a lles anifeiliaid. Dylai ymgeiswyr ystyried
elfennau allweddol y rôl, fel y manylir arnynt uchod, a darparu tystiolaeth i ddangos
eu bod yn bodloni'r meini prawf hanfodol a dymunol.
Mae Llywodraeth Cymru yn dymuno penodi tri unigolyn, o amrywiaeth o sectorau a
meysydd, a all ddangos bod ganddynt y sgiliau allweddol a ganlyn:
Meini Prawf Hanfodol
x
x
x

Gwybodaeth am safonau lles anifeiliaid a sut y maent yn berthnasol i Gymru,
ac ymrwymiad i'w gwella'n gyson
Gwybodaeth am yr heriau sy'n wynebu iechyd anifeiliaid yng Nghymru, a
dealltwriaeth ohonynt
Dealltwriaeth o'r diwydiant da byw yng Nghymru a/neu o'r sector anifeiliaid
anwes neu'r sector ceffylau
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x

x
x

Rhwydwaith sefydledig o gysylltiadau y gellir ei ddefnyddio i hyrwyddo ac i
UDQQX JZDLWK \ JUÒS DF L UDQQX QHJHVHXRQ DOOZHGGRO 6Z\GGID U 3ULI 6Z\GGRJ
Milfeddygol (OCVO)
< JDOOX L IRG \Q OO\VJHQQDG DU UDQ \ *UÒS )IUDPZDLWK JDQ J\GZHLWKLR k
rhanddeiliaid newydd a chryfhau cysylltiadau gyda'r rhanddeiliaid presennol
Y gallu i rannu negeseuon allweddol a safbwyntiau'r diwydiant a grwpiau sy'n
ei gynrychioli er mwyn dylanwadu ar waith datblygu polisi.

Meini Prawf Dymunol
x
x

x

x
x
x

Y gallu i feddwl mewn ffordd arloesol, i herio mewn ffordd adeiladol pan fo
hynny'n briodol, ac i gefnogi diwylliant o newid.
Dealltwriaeth o'r Agenda ehangach ar Iechyd a Lles Anifeiliaid mewn
gwledydd eraill, sut y mae'n effeithio ar yr agenda sydd gennym yng Nghymru,
a'r cysylltiadau rhwng yr agendâu hynny
Y gallu i weithio'n ddD IHO UKDQ R JUÒS DPU\ZLRO R DHORGDX JDQ J\GQDERG \
safbwyntiau a'r buddiannau gwahanol sydd gan ystod o'r sectorau a
gynrychiolir
Gwerthfawrogiad o werthoedd datblygu cynaliadwy fe y'u nodir yn Neddf
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015.
Y gallu i ystyried materion strategol a nodi eu goblygiadau yn y tymor byr a'r
tymor hir
Cefndir a dealltwriaeth o waith ymchwil a datblygu ym maes iechyd a lles
anifeiliaid.

Y Gymraeg
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod ei bod yn bwysig datblygu a hybu
dwyieithrwydd wrth benodi i gyrff cyhoeddus yng Nghymru, ac mae'n croesawu
ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n gallu dangos bod ganddynt y gallu i weithio yn
Gymraeg ac yn Saesneg.
Mae'r rhestr a ganlyn o ofynion iaith yn asesiad gwrthrychol gan y corff recriwtio o'r
sgiliau Cymraeg sy'n ofynnol er mwyn ymgymryd â dyletswyddau'r swydd benodol
hon.
Croesewir y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg.
Ffeithiau allweddol am y swydd
Telerau'r Penodiad
x Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, fydd
yn penodi.
Hyd y Penodiad
x Penodir am gyfnod o dair blynedd.
Dyddiad Dechrau
x 1 Mehefin 2021 í G\GGLDG F\IDUIRG F\QWDI \ *UÒS )IUDPZDLWK DU {O LFKL JDHO
eich penodi i'w gadarnhau
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Ymrwymiad Amser
x %\GG GLVJZ\O L U &DGHLU\GG DF DHORGDX U *UÒS Fframwaith fod ar gael ar gyfer o
leiaf bedwar cyfarfod y flwyddyn. Dylid neilltuo diwrnod ar gyfer pob cyfarfod a
diwrnod arall i baratoi cyn pob cyfarfod. Disgwylir y bydd hefyd ddiwrnodau
eraill yn ôl y galw ac amcangyfrifir y gallai hynny olygu 12 diwrnod ychwanegol
y flwyddyn. Felly, bydd rhaid ymrwymo o leiaf oddeutu 20 diwrnod y flwyddyn
L¶U U{O
Lleoliad y Cyfarfodydd
x &\QKHOLU F\IDUIRG\GG \ *UÒS )IUDPZDLWK \QJ 1JKDHUG\GG IHO DUIHU )RGG
bynnag, gall fod achlysuron pan fydd gofyn mynd i gyfarfodydd mewn mannau
eraill yn y Deyrnas Unedig.
Tâl cydnabyddiaeth
x Rhoddir tâl cydnabyddiaeth o £92 y dydd am wneud y swydd a chaiff y tâl
cydnabyddiaeth ei dalu fesul cyfarfod.
x

Telir £92 y dydd i aelodau. Ystyrir aelodau yn ddeiliaid swydd at ddibenion
treth ac Yswiriant Gwladol. O ganlyniad, bydd rhaid talu treth ar y taliad o dan
Adran 62 o Ddeddf Treth Incwm (Enillion a Phensiynau) 2003 a bydd yn rhaid
talu cyfraniadau Dosbarth 1 Yswiriant Gwladol. Tynnir y symiau hyn drwy
system gyflogres Llywodraeth Cymru a thelir y ffi net i ddeiliad y swydd.

Treuliau
x Bydd unrhyw dreuliau teithio a chynhaliaeth a ysgwyddir wrth fynd i
gyfaUIRG\GG *UÒS )IUDPZDLWK ,HFK\G D /OHV $QLIHLOLDLG &\PUX QHX ZUWK I\QG DU
\PZHOLDGDX DU UDQ *UÒS )IUDPZDLWK ,HFK\G D /OHV $QLIHLOLDLG &\PUX \Q FDHO
eu had-dalu gan Lywodraeth Cymru o fewn y terfynau cydnabyddedig.
Pwy sy'n Gymwys
x Dylai'r ymgeiswyr fod yn bobl sy'n ymddwyn bob mewn modd a fydd yn ennyn
hyder y cyhoedd. Yn benodol, mae'n ofynnol i'r ymgeiswyr ddatgan a ydynt yn
gwybod am unrhyw beth, yn eu bywydau preifat neu broffesiynol, a allai
achosi embaras iddynt hwy neu i Lywodraeth Cymru pe byddai'n dod i'r amlwg
ar ôl iddynt gael eu penodi.
x

DyODL \PJHLVZ\U KHI\G QRGL ERG ERG \Q DHORG R *UÒS )IUDPZDLWK ,HFK\G D
Lles Anifeiliaid Cymru yn swydd sy'n eich anghymhwyso 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
x Bydd gofyn ichi ddatgan unrhyw fuddiannau preifat a allai fod, neu y gellid
GHKRQJOL HX ERG \Q JZUWKGDUR k¶FK U{O D¶FK F\IULIROGHEDX IHO DHORG R *UÒS
Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru, gan gynnwys unrhyw fuddiannau
EXVQHV QHX VZ\GGL R DZGXUGRG \ WX DOODQ L¶U U{O
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x

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
x Bydd disgwyl ichi arfer safonau uchel o ran ymddygiad corfforaethol a
SKHUVRQRO *RI\QQLU L ERE \PJHLV\GG OOZ\GGLDQQXV J\G\PIIXUILR k¶U &RG
Ymddygiad ar gyfer Aelodau Bwrdd Cyrff Cyhoeddus. Gallwch weld y ddogfen
yma:
http://www.bl.uk/aboutus/Llywodraethu/blboard/Board%20Code%20of%20Pra
ctice%202011.pdf
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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. Gofalwch felly eich bod yn
GDUSDUX W\VWLRODHWK V\¶Q GDQJRV VXW \U \G\FK \Q ERGORQL¶U KROO IHLQL SUDZI KDQIRGRO
Bydd y panel dethol yn cael ei gadeirio gan Christianne Glossop, y Prif Swyddog
Milfeddygol, a bydd 6WHSKHQ -DPHV &DGHLU\GG *UÒS )IUDPZDLWK ,HFK\G D /OHV
Anifeiliaid Cymru, ynghyd ag Aelod Annibynnol o'r Panel, yn bresennol hefyd.
Gan ddibynnu ar nifer y ceisiadau a ddaw i law, gallai'ch cais gael ei roi ar "restr hir",
F\Q LGGR JDHO HL DQIRQ \PODHQ L¶Z \VW\ULHG JDQ \ SDQHO D I\GG \Q OOXQLR U UKHVWU IHU
0HZQ VHI\OOID R¶U IDWK G\OHFK IRG \Q \PZ\ERGRO HIDOODL QD I\GG HLFK FDLV \Q FDHO HL
ystyried yn llawn gan y panel cyfan.
Dim ond yr ymgeiswyr cryfaf a fydd, ym marn y panel, wedi dangos eu bod yn
bodloni orau y meini prawf sydd i'w gweld ym manyleb y person, 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.
Byddwn yn ceisio rhoi cymaint o rybudd â phosibl ichi am ddyddiad y cyfweliad. Os
na allwch fod yn bresennol ar y dyddiad hwnnw, fe wnawn 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.
Bydd y system Penodi yn anfon e-bost atoch i roi gwybod ichi a fyddwch wedi cael
eich gwahodd i gyfweliad ai peidio. Bwriedir cynnal y cyfweliadau yn Swyddfeydd
Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ.
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'r meini
prawf a bennwyd ar gyfer y rôl.
Bydd yr ymgeiswyr y bydd y panel yn credu sy'n 'addas i'w penodi' yn cael eu
hargymell i Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig,
a fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. Gallai Ysgrifennydd y Cabinet ddewis
cyfarfod ag un neu fwy o'r ymgeiswyr hynny cyn penderfynu.
2V E\GGZFK \Q OOZ\GGLDQQXV FHZFK O\WK\U \Q HLFK SHQRGL¶Q DHORG R *UÒS
Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru. Bydd 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 sylweddoli ei bod yn cymryd llawer o amser ac ymdrech i
wneud cais am swydd a bod adborth yn rhan werthfawr o'r broses. O'r herwydd, bydd

*UÒS )IUDPZDLWK ,HFK\G D /OHV $QLIHLOLDLG &\PUX
y llythyr yn rhoi manylion yr unigolyn y gallwch gysylltu ag ef i gael adborth am eich
cyfweliad a'ch cais, os byddwch yn dymuno gwneud hynny.
Os na fyddwch yn hollol fodlon
Bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio prosesu'r holl geisiadau mor gyflym â phosibl a
thrin pob ymgeisydd yn gwrtais. Os byddwch am gwyno am y ffordd yr ymdriniwyd
â'ch cais, dylech gysylltu â PublicAppointments@llyw.cymru.

