
 

 

Dogfennau Ategol - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y 

Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 
Lleoliad: 

 Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel 

Dyddiad: Dydd Iau, 13 Hydref 2022 

Amser: 09.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Lleu Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDiwylliant@senedd.cymru

Hybrid - Pecyn Atodol 1 
Noder bod y dogfennau a ganlyn yn ychwanegol i’r dogfennau a gyhoeddwyd yn y 

prif becyn Agenda ac Adroddiadau ar gyfer y cyfarfod hwn 
------ 

2 Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer y rôl Comisiynydd y Gymraeg: 

Sesiwn dystiolaeth gyda’r ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth 

Cymru 

(09.30-10.15) (Tudalennau 1 - 51)  

Efa Gruffudd Jones, yr ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rôl 

Comisiynydd y Gymraeg  

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

Papur 1 – Holiadur y gwrandawiad cyn penodi 

Papur 1a – Holiadur y gwrandawiad cyn penodi (cyfieithiad cwrteisi i Aelodau) 

Papur 2 – Gwybodaeth i ymgeiswyr 

Papur 3 – Briff Llywodraeth Cymru 

Papur 4 – Ffurflen gais, CV a datganiad personol 

8 Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Protocol 

Gogledd Iwerddon 

(13.00-13.15) (Tudalennau 52 - 58)  

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Ym mis Hydref 2022, bydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y 

Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol yn cynnal 

gwrandawiad gyda’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer swydd 

Comisiynydd y Gymraeg. 

 

1. Diben y sesiwn hon yw gwella tryloywder y broses o wneud penodiadau cyhoeddus a rhoi 

cyfle i'r ymgeisydd a ffefrir gael profiad o waith craffu seneddol a chyhoeddus. Bydd 

adroddiad ar y sesiwn yn cael ei anfon at y Gweinidog sy'n gyfrifol am wneud y penodiad  

2. Er mwyn helpu i lywio’r paratoadau ar gyfer y sesiwn cyn penodi, byddwn yn ddiolchgar pe 

gallech gwblhau’r holiadur hwn. Bydd eich atebion yn cael eu rhannu ag aelodau'r Pwyllgor 

cyn y cyfarfod. Bydd y cwestiynau isod a’ch atebion iddynt yn sail i’n trafodaeth yn ystod y 

sesiwn. Sylwer y gall Aelodau benderfynu gwyro oddi wrth y strwythur hwn, yn dibynnu ar 

eich atebion i’r holiadur a'r sesiwn dystiolaeth gyhoeddus. 

3. Gofynnir ichi ddychwelyd yr holiadur wedi'i gwblhau drwy e-bost i 

SeneddDiwylliant@senedd.cymru erbyn 16.00 ar 5 Hydref 2022. Nid oes yn rhaid i chi gadw 

eich atebion o fewn nifer cyfyngedig o eiriau ond nid ydym yn argymell eich bod yn 

ysgrifennu mwy na dau baragraff ar gyfer pob cwestiwn. 

Senedd Cymru  

Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a  

Chysylltiadau Rhyngwladol 
 

Gwrandawiad ar gyfer swydd 

Comisiynydd y Gymraeg 

Holiadur cyn penodi 

Hydref 2022 
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4. Sylwer, oni chytunir fel arall, bydd y Pwyllgor yn cyhoeddi'r holl wybodaeth a gyflwynir iddo, 

gan gynnwys yr holiadur hwn. 

5. Os oes gennych gwestiynau, mae croeso ichi anfon e-bost at y Clerc yn 

SeneddDiwylliant@senedd.cymru. 

Tell us a little bit about yourself and your 

background (for committee session). 

Dywedwch ychydig wrthym amdanoch chi eich 

hun a'ch cefndir (ar gyfer sesiwn y pwyllgor). 

 

Fe’m ganed a’m magwyd yn Nhreforus, ger Abertawe, a derbyniais fy addysg uwchradd yn Ysgol 

Gyfun Ystalyfera. Yn dilyn hynny es i’r Brifysgol yn Aberystwyth a graddio yn y Gymraeg, a derbyn 

gradd bellach ar ddatblygiad y nofel Gymraeg. Ers hynny rwyf wedi dal amryw o swyddi sydd wedi 

cyfuno fy niddordeb yn y celfyddydau ac yn y Gymraeg, gan gynnwys gweithio i Fwrdd yr Iaith 

Gymraeg a Chyngor Celfyddydau Cymru cyn dod yn Brif Weithredwr ar Urdd Gobaith Cymru am 12 

o flynyddoedd ac ar y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol am 6 mlynedd.  

Question 1: What is your motivation for applying 

to be the Welsh Language Commissioner? 

 

Cwestiwn 1: Beth yw eich cymhelliant dros 

wneud cais i fod yn Gomisiynydd y Gymraeg? 

 

Rwyf am weld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru, yn iaith y mae pobl yn mwynhau ei defnyddio ac 

yn gallu ei defnyddio yn ddi-rwystr bob dydd.  Rwyf yn ffodus fy mod oherwydd fy amgylchiadau 

teuluol a’m gwaith yn gallu byw trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifddinas Cymru, ond gwn nad pawb 

sy’n cael yr un profiad.  Mae gwarchod a datblygu cymunedau, gofodau, a chymdeithasau ble gall 

pobl siarad Cymraeg yn ddi-rwystr yn hanfodol i’w dyfodol bywiog hi. Dylai pobl ble bynnag y mae’n 

nhw’n byw yng Nghymru allu mwynhau siarad Cymraeg. Byddwn am ystyried sut y gellir defnyddio 

pwerau a rôl y Comisiynydd orau er mwyn sicrhau bod gan fwy o bobl gyfleoedd i ddefnyddio’r 

Gymraeg, a’n bod yn rhoi cyfleoedd ystyrlon, er enghraifft, i bobl ifanc sy’n dysgu’r Gymraeg mewn 

ysgolion i ddatblygu a defnyddio eu sgiliau. 

 

Rwyf o’r farn fod y Gymraeg yn drysor sy’n perthyn i bawb yng Nghymru. Fel pob trysor mae angen 

gofalu amdano.  Ni fyddwn am ei weld mewn amgueddfa draddodiadol – ond hoffwn ei weld yn 

cael ei ddefnyddio a’i ddathlu. 

 

Question 2: Why do you think you are well-suited 

for the role?  

 

Cwestiwn 2: Pam ydych chi o'r farn eich bod 

chi’n ymgeisydd addas ar gyfer y rôl hon? 

 

Trwy fy swyddi blaenorol, rwyf wedi datblygu dealltwriaeth dda o hyfywedd cymunedau, siaradwyr a 

Tudalen y pecyn 8
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siaradwyr newydd y Gymraeg ym mhob rhan o Gymru.  Rwy’n sylweddoli o fod wedi gweld 

llwyddiant y trawsnewidiad digidol yn y sector Dysgu Cymraeg y gall y cymunedau hynny gynnwys 

cymunedau digidol, erbyn hyn.   

 

Mae gennyf brofiad o fod yn Brif Weithredwr ar ddau sefydliad cenedlaethol ers deunaw o 

flynyddoedd.  Dros y cyfnod hwnnw rwyf wedi cydweithio’n hapus gyda llawer o gydweithwyr a 

gwirfoddolwyr. Mae fy ngwaith wedi golygu fy mod wedi datblygu sgiliau o ran gosod cyfeiriad a 

datblygu sefydliadau, annog a chymell cydweithwyr, sicrhau rheolaeth dda o arian ac adnoddau, ac 

rwyf wedi gallu datblygu prosiectau amrywiol yn llwyddiannus.  Dros y blynyddoedd diwethaf rwyf 

wedi mwynhau rhoi cynllun ‘Cymraeg Gwaith’ ar waith sy’n cynnig cyfleoedd i weithwyr ddysgu’r 

Gymraeg yn ddi-gost, ac rwy’n gyffrous am y cynlluniau newydd i ddenu pobl ifanc i ddysgu’r 

Gymraeg, neu i ail-gydio.  Rwyf wedi rhoi blaenoriaeth yn fy holl swyddi ar ymgysylltu gyda’r 

cyhoedd a rhoi cyfleoedd i bawb gymryd rhan beth bynnag yw eu cefndir.  Gydag Urdd Gobaith 

Cymru roedd hynny’n cynnwys denu arian sylweddol allanol i gynnal prosiectau cyffrous i bobl ifanc 

o ardaloedd difreintiedig, prosiect yr oeddwn yn falch iawn ohono. 

 

Byddwn wrth fy modd yn dod â’m hymroddiad, brwdfrydedd, a phrofiad i waith Swyddfa’r 

Comisiynydd gan wneud y cyfraniad gorau posibl i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.  

 

Question 3: What are the three main outcomes 

that you want to achieve during your tenure? 

 

Cwestiwn 3: Beth yw’r tri phrif beth ydych chi am 

eu cyflawni yn ystod eich cyfnod yn y rôl? 

 

 

1. Byddwn am sicrhau bod defnydd o’r Gymraeg yn cynyddu o ganlyniad i fy ngwaith fel 

Comisiynydd y Gymraeg.  Byddwn am sicrhau, nid yn unig bod mwy o wasanaethau 

Cymraeg ar gael o ganlyniad i’r broses o osod a monitro Safonau, ond bod defnydd 

cynyddol yn cael eu gwneud o’r gwasanaethau hynny wrth i’r gwasanaethau ddod yn fwy 

cyffredin a hygyrch i bobl. 

2. Byddwn am sicrhau bod y pwerau sydd gan Swyddfa’r Comisiynydd yn cael eu defnyddio 

i’w llawn botensial, gan sicrhau bod y gwaith o rheoleiddio sefydliadau sy’n dod o dan y 

drefn o osod Safonau’r Gymraeg yn cael ei wneud yn gadarn ond yn gymesur.  Fy nod 

fyddai cynorthwyo sefydliadau i fod yn uchelgeisiol yn eu dehongliad o’r safonau, gan 

gynnig y gwasanaethau gorau posibl i’r cyhoedd trwy gyfrwng y Gymraeg. 

3. Byddwn am sicrhau bod y Comisiynydd yn chwarae ei rhan yn yr ymdrechion i sicrhau 

dyfodol llewyrchus i’r Gymraeg, gan gefnogi Strategaeth Cymraeg 2050 yn llawn, gan 

archwilio beth sy’n bosibl o ran cydweithio gydag eraill i sicrhau bod mwy o bobl yn 

mwynhau defnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau cymdeithasol, gan gynnwys wrth 

ymwneud â’r celfyddydau a’r cyfryngau a thechnoleg.  Nid iaith ymwneud â sefydliadau 

cyhoeddus yn unig ddylai’r Gymraeg fod - ond iaith mwynhau a iaith hwyl. 
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Question 4: How will you work with individuals 

and organisations that support and promote the 

Welsh language, and organisations required to 

comply with Welsh language duties? 

 

Cwestiwn 4: Sut fyddwch chi’n gweithio gydag 

unigolion a sefydliadau sy’n hybu a chefnogi’r 

Gymraeg, yn ogystal â sefydliadau y mae’n 

ofynnol arnynt i gydymffurfio â dyletswyddau’r 

Gymraeg? 

 

Rwyf wedi mwynhau gweithio mewn partneriaeth trwy gydol fy ngyrfa.  Mae arolygwyr allanol wedi 

nodi bodi bod y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn llwyddo’n effeithiol iawn i greu ystod 

eang a chyfoethog o bartneriaethau i gynnig cyfleoedd amrywiol i bobl ddysgu a defnyddio’r iaith 

Gymraeg mewn cyd-destunau ystyrlon.  Byddwn am ddod â’r sgiliau o weithio mewn partneriaeth i 

waith Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg. 

Wrth wraidd hynny mae meithrin perthynas o gyd-ddealltwriaeth gyda sefydliadau eraill, gan ddeall 

sut y mae modd cefnogi’n gilydd i gyflawni ein hamcanion.  Byddwn am feithrin perthynas agored, 

cydweithredol gyda unigolion a sefydliadau sy’n cefnogi a chynyddu defnydd o’r Gymraeg gan 

ddeall beth yw eu blaenoriaethau, a sut allant gynorthwyo i gynyddu defnydd eu rhanddeiliaid hwy 

o’r gwasanaethau eraill sydd ar gael.  Rwy’n deall bod heriau ac anghenion gwahanol gan y sector 

breifat, y sector wirfoddol a’r sector gyhoeddus – ac mae lle i’r Comisiynydd ddatblygu ei berthynas 

â hwy ymhellach, ac i’w cynorthwyo. 

O ran y sefydliadau mae’n ofynnol arnynt i gydymffurfio â dyletswyddau penodol, byddwn am 

feithrin yr un berthynas o gyd-ymddiriedaeth, ac o gefnogaeth iddynt wrth iddynt ymgymryd â’r 

gwaith o drawsnewid eu gwasanaethau.  Byddwn am iddynt ddeall er bod dyletswyddau rheoleiddio 

a safonau penodol y mae’r Comisiynydd yn disgwyl iddynt eu cyrraedd, bod cefnogaeth ar gael i 

gynorthwyo gyda materion megis cynllunio gweithlu, a datblygu strategaeth – pru’n ai gan Swyddfa’r 

Comisiynydd ei hunan – neu drwy fynegbostio a rhannu gwybodaeth ac arfer dda. 

 

Question 5: How will you ensure that you 

maintain your independence from the Welsh 

Government, whilst also influencing and holding 

the government to account on areas of priority 

for Welsh speakers? 

 

Cwestiwn 5: Sut fyddwch chi’n sicrhau eich bod 

yn cynnal eich annibyniaeth ar Lywodraeth 

Cymru, tra hefyd yn ceisio dylanwadu ar y 

Llywodraeth a’i dwyn i gyfrif ar feysydd 

blaenoriaeth i siaradwyr Cymraeg? 

Rwy’n hollol ymwybodol o bwysigrwydd sicrhau bod y Comisiynydd yn lais annibynnol o Lywodraeth 

sy’n gwarchod buddiannau siaradwyr Cymraeg a darpar siaradwyr Cymraeg.   

Gellir dadlau mai Llywodraeth Cymru yw’r corff pwysicaf a mwyaf ei ddylanwad, y mae’r Comisiynydd 

yn gyfrifol am ei rheoleiddio – ac mae’n holl bwysig bod y rheoleiddio hwnnw yn cael ei wneud o 

ddifrif, ac yn drwyadl. Rwy’n sylweddoli hefyd bod cyfrifoldebau penodol gan Lywodraeth Cymru i 

ddatblygu Strategaeth ar gyfer y Gymraeg, a’i fod yn bwysig fod y Comisiynydd yn lais annibynnol 

sy’n craffu arno.  
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Nid oes neb, fodd bynnag, yn gweithio mewn gwagle.  Mae cynnal perthynas gefnogol i Lywodraeth 

Cymru hefyd yn bwysig.  Gwn o brofiad bod Llywodraeth Cymru yn cymryd ei gyfrifoldebau i 

ddatblygu sgiliau Cymraeg ei staff o ddifrif a’i fod wedi dechrau cymryd camau cadarnhaol, er bod 

ffordd i fynd, wrth gwrs. Credaf fod y Comisiynydd mewn lle da i gynghori Llywodraeth Cymru ar y 

prif flaenoriaethau er mwyn sicrhau bod cyfleoedd a dymuniad pobl i ddefnyddio’r Gymraeg yn cael 

ei fodloni.   

Byddwn yn sicr yn barod i fynegi fy marn yn annibynnol, a byddwn am bwyso ar fy Mhanel Cynghori 

i’m cynorthwyo yn y gwaith yma, a sicrhau bod gan Swyddfa’r Gomisiynydd ddulliau o ddarganfod 

barn siaradwyr a siaradwyr newydd am eu blaenoriaethau hwy.  Mae annibyniaeth y Comisiynydd 

wedi ei warchod trwy’r Mesur ac rwy’n meddwl bod hynny’n rhoi sicrwydd i’r Comisiynydd y gall 

feirniadu a herio os oes angen. 

Question 6: How will you work with Senedd 

Members, Senedd committees and other 

stakeholders? 

 

Cwestiwn 6: Sut fyddwch chi’n gweithio gydag 

Aelodau o’r Senedd, pwyllgorau’r Senedd a 

rhanddeiliaid eraill? 

Yn fy ngwaith hyd yma, rwyf bob amser wedi ymateb yn gadarnhaol i ymholiadau am wybodaeth, 

neu am gyfraniadau i ymchwiliadau gan Aelodau o’r Senedd, pwyllgorau’r Senedd a rhanddeiliaid 

eraill.  Byddwn am barhau i wneud hynny yn y rôl hon gan baratoi papurau allai fod o gymorth 

cefndirol, a bod yn barod i drafod neu i rhoi tystiolaeth ar unrhyw adeg. 

 

Er tryloywder rwyf ar hyn o bryd yn Gadeirydd Theatr Genedlaethol Cymru, yn Aelod o Banel sy’n 

cynnal Arolwg Teilwredig o Amgueddfa Cymru ac yn aelod o Dyfodol. Byddwn yn ymddiswyddo 

o’rhain cyn i mi gael fy mhenodi.  

 

Fy nod fyddai gweithio mewn dull tryloyw ac agored bob amser. 

 

 

Cefndir 

6. Mae Gweinidogion Cymru a'r Senedd wedi cytuno y dylai Pwyllgorau perthnasol y Senedd 

gynnal sesiynau craffu cyn penodi Cadeiryddion/Comisiynwyr penodol i gynyddu ymhellach 

tryloywder y broses penodiadau cyhoeddus a’r gwaith craffu sy’n gysylltiedig â’r broses hon. 

Bydd y gwaith craffu hwn yn digwydd ar ffurf gwrandawiad 45 munud o hyd, mewn sesiwn 

gyhoeddus, ar gyfer yr ymgeisydd a ffefrir. 

7. Fel rhan o’r broses recriwtio, byddwch wedi cael gwybod eisoes bod Pwyllgorau’r Senedd yn 

gallu dewis cynnal gwrandawiad ar gyfer penodiadau arwyddocaol gan Weinidogion 

Llywodraeth Cymru. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn un o’r rolau hyn. 
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8. Fel rhan o’i rôl, bydd yn rhaid i’r ymgeisydd a ffefrir fod yn destun gwaith craffu seneddol a 

chyhoeddus. Mae’r gwrandawiad hwn yn gyfle i brofi’r broses hon. Mae’r meysydd trafod yn 

ystod y gwrandawiad yn fater i aelodau’r Pwyllgor; fodd bynnag, byddant fel arfer yn ymdrin 

â: 

 chymhwysedd proffesiynol yr ymgeisydd; 

 annibyniaeth bersonol yr ymgeisydd; 

 sut y bydd yr unigolyn dan sylw yn bwriadu ymgymryd â'r rôl (er enghraifft, drwy 

feithrin perthynas â rhanddeiliaid mewnol ac allanol a gweithio gyda Llywodraeth 

Cymru); a’r 

 profiad a'r arbenigedd y byddent yn eu cyfrannu at y rôl.  

9. Ni ddisgwylir i’r ymgeisydd ddeall prosesau manwl y corff y bydd yn gyfrifol amdano, sef, yn 

yr achos hwn, swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, er y gallai cwestiynau ar y prosesau hyn fod 

yn rhan o sesiynau tystiolaeth a gynhelir ar ôl i’r unigolyn perthnasol ddechrau yn ei swydd. 

Gweithdrefn 

10. O leiaf wythnos cyn y dyddiad a drefnwyd ar gyfer y gwrandawiad, sef 13 Hydref 2022, bydd 

Llywodraeth Cymru yn rhoi enw a manylion perthnasol (CV, datganiad personol, datganiad 

o ddiddordeb ac ati) yr ymgeisydd a ffefrir i’r Pwyllgor, ynghyd â gwybodaeth am y rôl, yn 

ogystal ag amlinelliad byr o’r modd y cynhaliwyd y broses recriwtio.   

11. Dylai Llywodraeth Cymru fod wedi briffio’r ymgeisydd a ffefrir ar natur y gwrandawiad cyn 

penodi ymlaen llaw. Fodd bynnag, mae croeso i ymgeiswyr siarad yn uniongyrchol â Chlerc 

y Pwyllgor i drafod dull gweithredu tebygol y Pwyllgor. Os hoffech siarad â’r Clerc am eich 

gwrandawiad, anfonwch e-bost at seneddddiwylliant@senedd.cymru. 

12. Yn dilyn y gwrandawiad, bydd Clerc y Pwyllgor yn ysgrifennu crynodeb o sylwadau'r 

Pwyllgor ac yn anfon yr adroddiad hwn at Uned Cyrff Cyhoeddus Llywodraeth Cymru o fewn 

48 awr. Bydd yr adroddiad yn nodi barn y Pwyllgor ar ba mor addas yw’r ymgeisydd a ffefrir 

ar gyfer y rôl. 

13. Bydd yr ymgeisydd a ffefrir a’r Gweinidog fel arfer yn cael copi o’r adroddiad o dan 

embargo am gyfnod o 24 awr i roi amser iddynt ystyried yr adroddiad ac, os oes angen, 

paratoi ymateb i unrhyw bwyntiau penodol sydd ynddo. 
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14. Yna, bydd y Gweinidog yn pwyso a mesur barn y Pwyllgor yn ofalus yn erbyn y dystiolaeth a 

ddaeth i law yn ystod y broses benodi er mwyn dod i farn derfynol, i sicrhau bod y 

penderfyniad yn cael ei wneud yn deg a rhoi sylw  i’r holl ystyriaethau perthnasol.  

15. Mater i'r Gweinidog yw penderfynu a yw am dderbyn argymhellion y Pwyllgor ynghylch 

penodiad ai peidio. Rhaid i’r Gweinidog ystyried unrhyw sylwadau perthnasol y mae’r 

Pwyllgor yn eu gwneud cyn penderfynu a ddylid bwrw ymlaen â’r penodiad.  
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Gwneud cais  
 
Diolch am fynegi diddordeb ym mhenodiad Comisiynydd y Gymraeg (“y 
Comisiynydd”). Mae'r ddogfen hon yn rhoi manylion ynghylch rôl a chyfrifoldebau’r 
swydd a'r broses ddethol. 
 
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/   
 
I wneud cais am y rôl hon, cliciwch ar y swydd wag ac yna cliciwch y botwm ‘Gwneud 
Cais’ ar waelod y dudalen ar. Y tro cyntaf 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 ar dudalen 7. 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. 
 
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:                               17 Mehefin 2022 
Llunio rhestr fer:                   Gorffennaf 2022 
Cyfweliadau:                            Wythnos yn cychwyn 12 Medi 2022 
 
Datganiad am Amrywiaeth  
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, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, pobl anabl a phobl lesbiaidd, hoyw, 
deurywiol a thrawsryweddol. 
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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. 

 
Ymholiadau: 
I gael rhagor o wybodaeth am rôl Comisiynydd y Gymraeg, cysylltwch ag Alan Jones: 
 
E-bost: alan.jones4@llyw.cymru  
 
Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi i wneud cais am y rôl hon, anfonwch e-
bost i penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru.  
 
I gael rhagor o wybodaeth am Benodiadau Cyhoeddus yng Nghymru, ewch i  
www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus   
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Atodiad A 
 

Penodi Comisiynydd y Gymraeg  
 
Cefndir  
 
Roedd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 ("y Mesur") yn cadarnhau statws swyddogol 
y Gymraeg yng Nghymru, yn creu system newydd i reoleiddio safonau'r Gymraeg, ac 
yn creu rôl Comisiynydd y Gymraeg ("y Comisiynydd"). Mae’r Comisiynydd yn cael ei 
benodi gan Brif Weinidog Cymru. 
 
Saith mlynedd yw hyd swydd y Comisiynydd ac nid oes modd ymestyn y cyfnod.  
 
Cyd-destun y penodiad  
 
Yn 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru strategaeth hirdymor, uchelgeisiol ar gyfer 
y Gymraeg, sef Cymraeg 2050. Mae'r strategaeth yn amlinellu’r uchelgais i gyrraedd 
y miliwn o ran nifer ein siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, a'r mathau o ymyraethau a 
chamau y mae angen i Lywodraeth Cymru a chyrff eraill eu cymryd er mwyn 
cyflawni'r uchelgais hwn. Mae’n glir, felly, bod angen dod o hyd i'r cydbwysedd iawn 
rhwng sicrhau twf yn nifer y siaradwyr Cymraeg, ymyraethau i gynyddu defnydd o’r 
Gymraeg, a rheoleiddio. 
 
Mae strategaeth Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050, i'w gweld yma: 
 
https://gov.wales/topics/welshlanguage/welsh-language-strategy-and-
policies/cymraeg-2050-welsh-language-strategy/?skip=1&lang=cy 
 
Ym mis Gorffennaf 2021 fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru Rhaglen Waith 
Cymraeg 2050 ar gyfer y cyfnod 2021 i 2026. Mae’r rhaglen yn manylu ar pa bolisïau 
bydd y Llywodraeth yn blaenoriaethu dros y cyfnod 2021 i 2026 i helpu wireddu 
miliwn o siaradwyr Cymraeg a dyblu’r defnydd dyddiol o’r Gymraeg erbyn 2050. Mae 
Comisiynydd y Gymraeg yn bartner allweddol wrth i’r Llywodraeth weithio tuag at y 
targedau hynny. Mae’r Rhaglen Waith i’w gweld yma: 
 
https://llyw.cymru/cymraeg-2050-rhaglen-waith-2021-i-2026-html  
 
Prif feysydd cyfrifoldeb: 
 
(i) Hybu a hwyluso cynyddu’r defnydd o wasanaethau Cymraeg a chyfleoedd 

eraill i ddefnyddio’r Gymraeg 
 

(ii) Gweithio tuag at sicrhau na chaiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na'r 
Saesneg a bod unigolion yng Nghymru yn gallu byw eu bywydau drwy'r 
Gymraeg os ydynt yn dymuno 
 

(iii) Hyrwyddo arfer gorau a chynnig cymorth i gyrff i brif-ffrydio'r Gymraeg wrth 
ddatblygu polisi, gyda'r nod o gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg, cynyddu 
cyfleoedd i ddefnyddio'r iaith, a pheidio trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r 
Saesneg.  
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(iv)  Bod yn gyfrifol am reoleiddio system safonau'r Gymraeg. Mae'n ofynnol i tua 
120 o gyrff gydymffurfio â'r safonau ar hyn o bryd. Mae’r gwaith hwn yn 
cynnwys: 

 rhoi hysbysiadau cydymffurfio i gyrff sy’n dod o dan safonau, gan ymgynghori 
ar fersiwn drafft o’r hysbysiad    

 monitro perfformiad cyrff yn unol â'r dyletswyddau a osodwyd arnynt ac 
adolygu hysbysiadau cydymffurfio yn rheolaidd, gan eu hamrywio a'u dirymu 
fel y bo'n briodol 

 cyhoeddi codau ymarfer er mwyn rhoi arweiniad ymarferol i'r cyrff ynghylch 
gofynion y safonau 

 dyfarnu ar geisiadau i'r Comisiynydd benderfynu p'un a yw'r gofyniad i 
gydymffurfio â'r safonau perthnasol yn afresymol neu'n anghymesur 

 cyhoeddi hysbysiadau penderfynu yn dilyn ymchwiliadau i gwynion am 
achosion lle na chydymffurfiwyd â'r safonau perthnasol, yn unol â’r polisi 
gorfodi 

 delio ag achwynwyr, darparwyr gwasanaethau, Tribiwnlys y Gymraeg ac 
unrhyw bartïon eraill sy'n rhan o weithdrefn apelio  

 creu a chynnal cofrestr o gamau gorfodi yn nodi manylion pob ymchwiliad, 
canlyniadau’r ymchwiliadau ac unrhyw apeliadau i Dribiwnlys y Gymraeg 

(v)  Yn dilyn cais gan unigolyn, ystyried ymchwilio i achosion honedig o geisio 
ymyrryd â rhyddid siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio'r iaith gyda'i gilydd a 
dyfarnu ar achosion yr ymchwilir iddynt 

(vi)  Adolygu'n rheolaidd ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd y gyfraith o ran y 
Gymraeg a chynghori Gweinidogion Cymru ynghylch unrhyw newidiadau a 
allai fod yn ofynnol 

(vii)  Cydweithio ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ac 
ombwdsmyn a chomisiynwyr eraill fel y bo'n briodol  

(viii)  Cyfrannu at y broses o benodi Panel Cynghori ac ymgynghori â'r Panel wrth 
gyflawni ei ddyletswyddau 

(ix)  Llunio adroddiad 5-mlynedd yn canolbwyntio ar sefyllfa'r Gymraeg yn ystod y 
cyfnod hwnnw. Rhaid gosod copi o'r adroddiad gerbron Senedd Cymru 

(x)  Llunio adroddiad blynyddol yn cynnwys, ymhlith elfennau eraill, grynodeb o'r 
camau a gymerwyd wrth gyflawni swyddogaethau'r Comisiynydd a'i gynigion 
ar gyfer rhaglen waith y flwyddyn ganlynol. Rhaid gosod copi o'r adroddiad 
blynyddol gerbron Senedd Cymru 

 
(xi)  Comisiynu a gwneud gwaith ymchwil i sefyllfa'r Gymraeg  
 
(xii)  Chwarae rôl weithredol o fewn y rhwydwaith rhyngwladol o gomisiynwyr iaith, 

a rhannu a gweithredu arferion gorau gwledydd eraill lle bo'n briodol   
 
(xiii)  Gwneud argymhellion neu sylwadau, neu roi cyngor, i unrhyw berson gan 

gynnwys Gweinidogion Cymru mewn perthynas ag unrhyw un o'i 
swyddogaethau 
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(xiv)  Arwain a rheoli Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a phenodi Dirprwy 
Gomisiynydd y Gymraeg 

(xv)  Gweithredu fel Swyddog Cyfrifyddu a bod yn gyfrifol am sicrhau bod Swyddfa'r 
Comisiynydd yn cael ei rheoli'n effeithlon yn ariannol, a pharatoi cyfrifon 
gwariant ac amcangyfrifon o incwm a chostau yn ôl y gofyn.  Bydd y 
Comisiynydd yn gyfrifol am gyllideb flynyddol o tua £3miliwn 

(xvi)  Creu a chynnal cofrestr o fuddiannau ar gyfer pob deiliad swydd perthnasol. 

 
MANYLEB Y PERSON 
 
Gofynion hanfodol 
 
Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â'r sgiliau a'r wybodaeth allweddol 
ganlynol: 
 

 Gallu profedig i arwain  
 

 Profiad o gynllunio a datblygu sefydliadau 
 

 Gwybodaeth am faterion polisi yn ymwneud â'r Gymraeg; dealltwriaeth o'r 
materion sy'n wynebu siaradwyr Cymraeg a'r rheini sy'n dysgu Cymraeg; ac 
ymrwymiad i gynyddu’r defnydd o'r Gymraeg 

 

 Sgiliau rhyngbersonol gwych yn y Gymraeg a'r Saesneg a'r gallu i weithio'n 
effeithiol drwy'r Gymraeg mewn bob math o sefyllfaoedd, gan gynnwys 
gweithio gydag amrywiaeth eang o bobl, ee Gweinidogion, uwch 
gynrychiolwyr o gyrff preifat a chyhoeddus, ac ymgysylltu gydag aelodau o'r 
cyhoedd 
 

 Profiad o ddelio a siarad gyda’r wasg a’r cyfryngau 
 

 Hygrededd ar lefel a fydd yn ennyn hyder a pharch Llywodraeth Cymru, 
Aelodau'r Senedd, llywodraeth leol, sefydliadau'r sector cyhoeddus, y sector 
preifat, y trydydd sector a'r cyhoedd 

 

 Gallu profedig i weithio'n effeithiol mewn partneriaeth â rhanddeiliaid a chyrff 
allanol i ddatrys materion anodd yn foddhaol 

 

 Profiad helaeth o reoli cyllid a phobl ac o lywodraethiant  
 

 Dealltwriaeth glir o faterion yn ymwneud â chydraddoldeb ac o Saith 
Egwyddor Bywyd Cyhoeddus Nolan ac ymrwymiad iddynt.   

 
 
Y Gymraeg  
 
Mae sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol.   
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Ffeithiau allweddol am y swydd 
 
Lleoliad: Hyblyg. Er gwybodaeth, ar hyn o bryd, mae 

mwyafrif y staff y Comisiynydd yn gweithio yn 
swyddfeydd Caerdydd a Chaernarfon. 

 
Ymrwymiad Amser: 37 awr yr wythnos 
 
 
Hyd y swydd:  Penodiad saith mlynedd fydd hwn, ac ni fydd modd 

ymestyn y cyfnod.  
 
  
 
Cyflog:  Telir cyflog o ryw £95,000.  Caiff treth ac yswiriant 

gwladol eu tynnu o'r gyflog a chyfrennir at bensiwn.  
 
Pwy sy’n gymwys i ymgeisio 
 
Os bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn perthyn i un o’r categorïau isod, bydd gofyn 
iddo ildio ei swydd cyn cael ei benodi'n Gomisiynydd y Gymraeg:  
 

 Aelod Seneddol;   

 Aelod o Senedd Cymru; 

 aelod o gyngor sir, cyngor bwrdeistref sirol neu gyngor cymuned yng 
Nghymru; 

 aelod o Dribiwnlys y Gymraeg; 

 aelod o Banel Cynghori'r Comisiynydd; 

 unigolyn a gyflogir gan unigolyn a nodir yn Atodlen 5 neu Atodlen 7 y Mesur, 
neu sy'n cynghori unigolyn o'r fath. I gael rhagor o fanylion, gweler y Mesur: 
http://www.legislation.gov.uk/cy/mwa/2011/1/contents/enacted 

 aelod o staff y Comisiynydd. 
 
Mae'n ofynnol i ymgeiswyr ddatgan p'un a ydynt yn ymwybodol o unrhyw beth yn eu 
bywyd preifat neu broffesiynol a fyddai'n codi embaras iddyn nhw, i Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg, neu i Lywodraeth Cymru pe bai'n dod yn hysbys ar ôl eu 
penodi. 
 
Gwrthdaro Buddiannau 
Gofynnir ichi ddatgan unrhyw fuddiannau preifat a allai wrthdaro â rôl a 
chyfrifoldebau Comisiynydd y Gymraeg, neu a allai ymddangos fel pe baent yn 
gwrthdaro, gan gynnwys unrhyw fuddiannau busnes a safleoedd o awdurdod y tu 
hwnt i rôl y Comisiynydd.  
 
Caiff unrhyw wrthdaro buddiannau ei drafod yn y cyfweliad.  Os cewch eich penodi, 
bydd gofyn ichi hefyd ddatgan y buddiannau hyn ar gofrestr sydd ar gael i'r cyhoedd. 
 
Safonau mewn bywyd cyhoeddus 
Bydd disgwyl ichi ddilyn safonau uchel o ran ymddygiad corfforaethol a phersonol. 
Gofynnir i bob ymgeisydd llwyddiannus gytuno â Chod Ymddygiad Aelodau Bwrdd 
Cyrff Cyhoeddus. Mae'r ddogfen hon i'w gweld yn: 
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http://www.bl.uk/aboutus/governance/blboard/Board%20Code%20of%20Practice%2
02011.pdf 

 
 
Atodiad B 

 
Y broses ddethol 

 
Bydd y panel dethol 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 gwahoddiad 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. 
 
Y panel dethol fydd Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr Is-adran y Gymraeg, 
Llywodraeth Cymru, Craig Stephenson, Rhian Huws-Williams, a Delyth Jewell AS  
 
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 felly ei bod yn bosibl na chaiff eich  cais ei ystyried yn llawn gan y panel 
cyfan mewn sefyllfa fel hon. 
 
Rydym yn rhagweld y bydd y panel wedi penderfynu yn ystod Gorffennaf 2022 pwy 
fydd yn cael eu gwahodd i gyfweliad yn ystod mis Medi 2022. 
 
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. 
 
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. 
 
Fe gewch e-bost gan y system sef Penodi i roi gwybod ichi a ydych wedi eich 
gwahodd i gyfweliad ai peidio. Ein bwriad yw cynnal cyfweliadau yng Nghaerdydd. 
 
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 y Panel yn argymell enwau’r ymgeiswyr sy'n addas i'w penodi i'r Gweinidogion, 
a nhw fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. Gall Gweinidogion ddewis cyfarfod â'r 
ymgeiswyr hyn cyn gwneud penderfyniad. Cyn bod y penodiad yn cael ei gadarnhau, 
bydd yr ymgeisydd a ffafrir yn cael gwahoddiad i ymddangos mewn sesiwn cyn-
penodi gerbron Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a 
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Chysylltiadau Rhyngwladol y Senedd.  Bydd yr ymgeiswyr a gafodd eu cyfweld yn 
cael eu diweddaru wrth i’r broses fynd rhagddi. 
 
Os byddwch yn llwyddiannus, cewch lythyr yn eich penodi’n Gomisiynydd nesaf y 
Gymraeg, 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 
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. 
 
Ymholiadau a Chwynion 
Os oes gennych gwestiynau am eich cais neu os ydych yn anfodlon ag unrhyw 
agwedd ar y broses recriwtio, cysylltwch â’r Uned Penodiadau Cyhoeddus ar 
penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru.  
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Recriwtio Comisiynydd y Gymraeg  
 
 
Crynodeb: 
 
Roedd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 ("y Mesur") yn cadarnhau statws swyddogol 
y Gymraeg yng Nghymru, yn creu system newydd i reoleiddio safonau'r Gymraeg, ac 
yn creu rôl Comisiynydd y Gymraeg ("y Comisiynydd"). Mae’r Comisiynydd yn cael ei 
benodi gan Brif Weinidog Cymru. 
 
Penodiad saith mlynedd fydd hwn, ac ni fydd modd ymestyn y cyfnod. Telir cyflog o 
ryw £95,000.  Caiff treth ac yswiriant gwladol eu tynnu o'r gyflog a chyfrennir at 
bensiwn. 
 
 
Cefndir: 
 
Yn 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru strategaeth hirdymor, uchelgeisiol ar gyfer 
y Gymraeg, sef Cymraeg 2050. Mae'r strategaeth yn amlinellu’r uchelgais i gyrraedd 
y miliwn o ran nifer ein siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, a'r mathau o ymyraethau a 
chamau y mae angen i Lywodraeth Cymru a chyrff eraill eu cymryd er mwyn cyflawni'r 
uchelgais hwn. Mae’n glir, felly, bod angen dod o hyd i'r cydbwysedd iawn rhwng 
sicrhau twf yn nifer y siaradwyr Cymraeg, ymyraethau i gynyddu defnydd o’r Gymraeg, 
a rheoleiddio. 
 
Mae strategaeth Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050, i'w gweld yma: 
 
https://gov.wales/topics/welshlanguage/welsh-language-strategy-and-
policies/cymraeg-2050-welsh-language-strategy/?skip=1&lang=cy 
 
 
Ym mis Gorffennaf 2021 fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru Rhaglen Waith Cymraeg 
2050 ar gyfer y cyfnod 2021 i 2026. Mae’r rhaglen yn manylu ar pa bolisïau bydd y 
Llywodraeth yn blaenoriaethu dros y cyfnod 2021 i 2026 i helpu wireddu miliwn o 
siaradwyr Cymraeg a dyblu’r defnydd dyddiol o’r Gymraeg erbyn 2050. Mae 
Comisiynydd y Gymraeg yn bartner allweddol wrth i’r Llywodraeth weithio tuag at y 
targedau hynny.  
 
Crynodeb cyhoeddusrwydd: 
 
Dosbarthwyd manylion yr apwyntiad gan Llywodraeth Cymru yr apwyntiad drwy 
restrau rhanddeiliaid a ddelir gan Uned Cyrff Cyhoeddus a phostio'r swydd wag ar 
wefan penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru a gwefan Swyddfa Cabinet y DU.  
 
Hyrwyddwyd y swydd wag gan y sianeli Cyfryngau Cymdeithasol canlynol a'i 
hysbysebu drwy'r cyfryngau a restrir isod: 
 

 Safle Swyddi – ar lein 

 Golwg 360 – ar lein  

 Lleol  - ar lein 
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Crynodeb o'r broses recriwtio:  
 
Hysbysebwyd ar wefan Llywodraeth Cymru a Swyddfa'r Cabinet rhwng 6 Mai a 17 
Mehefin 2022  
Sifft – 7 Gorffennaf 2022 
Cyfweliadau – 23 Medi 
 
Aelodaeth o'r panel cynghori asesu: 
 
Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr y Gymraeg, Llywodraeth Cymru, 
Craig Stephenson, Uwch Aelod Annibynnol o'r Panel 
Rhian Huws-Williams, Aelod Annibynnol o'r Panel 
Delyth Jewell AS 
 
Bu'n rhaid i Delyth Jewell dynnu'n ôl o'r panel cyfweld a daeth Heledd Fychan AS yn 
ei lle.  
 
 
Derbyniwyd cyfanswm o 9 cais am y rôl newydd. Cafodd y cyfarfod sifft ei gynnal ar 
7 Gorffennaf ac fe gafodd 4 ymgeisydd eu hargymell ar gyfer cyfweliad.  
Ystyriodd y Panel Cynghori ar Asesu fod 1 ymgeisydd penodiadwy.  
 
Hoff ymgeisydd y Prif Weinidog a Gweinidog Addysg a'r Gymraeg: Efa Gruffudd 
Jones 
 
Gwrthdaro Buddiannau  
 
Dim 
 
Gweithgaredd Gwleidyddol  
 
Dim 
 

Comisiynydd Y Gymraeg: Data Amrywiaeth  
 

  Nifer cafoedd eu hasesu Rhestr Fer 

Nifer yr Ymgeiswyr 9 4 

Rhyw 
Benyw 4 2 
Gwryw 5 2 
Rhyw arall  

 

Hunan-ddisgrifiad rhyw  
 

Mae'n well gan ryw beidio â dweud  
 

Anabledd 
Anabledd datganedig 1 0 
Dim anabledd datganedig 
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Mae'n well gan anabledd beidio â 
dweud 

  

Ethnigrwydd 
Gwyn 7 3 
Grwpiau ethnig cymysg / lluosog 

  

Asiaidd / Asiaidd Prydeinig 
  

Du / Du Prydeinig 
  

Grŵp ethnig arall 
  

Hunan-ddisgrifiad ethnigrwydd 
  

Mae'n well gan ethnigrwydd beidio 
â dweud 

2 1 

Oed 
  

16-24 
  

25-34 1 
 

35-44 1 1 
45-54 5 2 
55-64 1 1 
65-74  

 

75-84 
  

85+ 
  

Mae'n well gan oedran beidio â 
dweud 

1 
 

Cyfeiriadedd Rhywiol 
Deurywiol  

 

Hoyw neu Lesbiaidd  
 

Heterorywiol 7 2 
Cyfeiriadedd rhywiol arall  

 

Hunan-ddisgrifiad cyfeiriadedd rhywiol  
 

Mae'n well gan gyfeiriadedd rhywiol 
beidio â dweud 

2 2 

Crefydd 
Bwdhydd 

  

Cristion 5 2 
Hindŵaidd  

 

Iddewig  
 

Mwslim  
 

Sikh  
 

Crefydd arall  
 

Atheist / Dim crefydd 2 1 
Mae'n well gan grefydd beidio â 
dweud 

2 1 

Prif Breswylfa 
  

    

Gogledd Ddwyrain 
  

Swydd Efrog a Glannau Humber 
  

Dwyrain Canolbarth Lloegr 
  

Gorllewin Canolbarth Lloegr 
  

Dwyrain Lloegr 
  

Llundain 
  

Y De-ddwyrain 
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De Orllewin 
  

Cymru 9 4 
Yr Alban  

 

Gogledd Iwerddon  
 

Preswylfa arall  
 

Mae'n well gan breswylfa beidio â 
dweud 

 
 

 
Gwasanaeth Sifil yn bennaf  

 

Sector Preifat yn bennaf 1 
 

Y Trydydd Sector yn bennaf 1 1 
Sector Cyhoeddus Ehangach yn 
bennaf 

5 3 

Cymysg 2 
 

Cyflogaeth egwyddor arall  
 

Mae'n well gan gyflogaeth egwyddor 
beidio â dweud 

  

Penodiadau Cyhoeddus a Gynhelir 
0 Penodiadau Cyhoeddus a Gynhelir 7 3 
1 Penodiadau Cyhoeddus a Gynhelir 2 1 
2 Penodiadau Cyhoeddus a Gynhelir  

 

3 Penodiadau Cyhoeddus a Gynhelir 
  

4 Penodiadau Cyhoeddus a Gynhelir 
  

5-9 Penodiadau Cyhoeddus a 
Gynhaliwyd 

  

10+ Penodiadau Cyhoeddus a 
Gynhaliwyd 

  

Penodiadau Cyhoeddus Mae'n well 
ganddynt beidio â dweud 

  

Gweithgarwch Gwleidyddol 
Gweithgarwch gwleidyddol 
datganedig 

  

Dim gweithgarwch gwleidyddol 
datganedig 

  

Mae'n well gan weithgarwch 
gwleidyddol beidio â dweud 

  

Ceidwadol 
  

Gwyrdd 
  

Llafur 
  

Democratiaid Rhyddfrydol 
  

Plaid Cymru 1 1 
Plaid Genedlaethol yr Alban 

  

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig 
  

Unrhyw bartïon eraill 
  

 

 
Comisiynydd Y Gymraeg: Strategaeth Gyfathrebu  
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Hysbysebwyd y swydd ar y gwefannau canlynol:  

 Gwefan Llywodraeth Cymru 

 Gwefan Penodiadau Cyhoeddus Swyddfa’r Cabinet  

 Golwg360 

 Safle swyddi 

 Lleol.net  
 
Cyfanswm cost hysbysebu oedd £680 

 
Hysbysebwyd y swydd yn ogystal ar sianelu cyfryngau cymdeithasol 
Llywodraeth Cymru, gan gynnwys: 
@WelshGovernment 
@Llywodraethcym 
@wgmin_LifeIaith 
@wgcs_education 
@wg_education 
@Cymraeg 

 
Rhwydweithiau 
 

 Cysylltwyd gyda rhanddeiliaid a derbynwyr grant ym maes polisi’r Gymraeg. 
 

 Fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynyddu amrywiaeth mewn 
penodiadau cyhoeddus cafodd yr hysbyseb ei anfon at y sefydliadau eraill (gweler 
Atodiad 1).   

 

 Anfonwyd y manylion at unigolion sydd wedi cofrestru i dderbyn negeseuon am 
Benodiadau Cyhoeddus. 
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Atodiad 1.  Equality and other interested organisations 
 

 Accountancy4U 

 Age Concern Cardiff 

 All Wales People First 

 Association of Muslim Professionals 

 AWETU - All Wales Black & Minority Ethnic Mental Health Group Ltd 

 Baha'i Council in Wales 

 BAWSO - Black Association of Women Step-out Ltd 

 BENNW - Black Environment Network North Wales 

 BENSW - Black Environment Network South Wales 

 British Deaf Association 

 British Humanist Association 

 British Red Cross South Wales 

 BTCV - British Trust for Conservation Volunteers 

 BVSNW - Black Voluntary Sector Network Wales 

 Cardiff & Vale Coalition of Disabled People 

 Cardiff and the Vale Coalition of Disabled People 

 Cardiff Institute for the Blind 

 Carers Wales / Cynhalwyr Cymru 

 CATCH-UP - Co-operative Action to Change & Hurry Up Progress 

 CCF - Cardiff Communities First 

 CEMVO - The Council of Ethnic Minority Voluntary Organisations 

 Church in Wales 

 Chwarae Teg 

 Common Purpose Wales 

 Contact a Family 

 Crossroads Wales 

 CTP International 

 Cytun 

 DAC - Disability Arts Cymru 

 De Gwynedd Women's Aid 

 Deaf Association Wales 

 Disability Advice Project (Torfaen) 

 DPIA _ Displaced People in Action 

 Duffryn Community Link 

 DW - Disability Wales 

 EBSP - Ethnic Business Support Programme 

 EHRC - Equality & Human Rights Commission 

 Equalities and Human Rights Network 

 Evangelical Alliance Wales 

 FAN Network 

 Federation of Disability Sport Wales 

 Goodmoves 

 Government Equalities Office 

 Gwent Police 

 Hafal 
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 Help the Aged in Wales 

 Hindu Cultural Centre 

 HM Revenue and Customs 

 Institute of Welsh Affairs 

 Jewish Community Representative 

 Journey - Depression Alliance Cymru 

 LDW - Learning Disability Wales 

 Leornard Cheshire Trust 

 Mencap Cymru 

 MENFA - Mentoring for All 

 Menter a Busnes 

 Merchant Navy & Ex Armed Services Organisation 

 Merthyr Tydfil Institute for the Blind 

 MEWN Cymru - Minority Ethnic Women's Network Wales 

 Mind Cymru 

 NALSVI - National Association of Local Societies for Visually Impaired People 

 NFWI Wales - National Federation of Women's Institutes Wales 

 North Wales Deaf Association 

 North Wales Deaf Association 

 North Wales Town Council Association 

 NWDA - North Wales Deaf Association 

 NWREN - North Wales Race Equality Network 

 One Voice Wales 

 OPAN Network from Swansea Uni 

 Pakistanni Welfare Association 

 Pembrokeshire Connect DRA 

 REACH (Supported Living) Ltd 

 REF - Race Equality First 

 RMS Disability Issues Consultancy 

 RNIB Cymru - Royal National Institute for the Blind Wales 

 RNID Cymru - Royal National Institute for the Deaf Wales 

 Romani Cultyral and Arts Company 

 Royal College of GPs Cymru 

 Royal Pharmaceutical Society of Great Britain 

 Safe-Home-Watch 

 SBREC - Swansea Bay Race Equality Council 

 SCOPE Cymru 

 SEWREC - South East Wales Race Equality Council 

 SNPT Dial - Swansea, Neath and Port Talbot Dial 

 Soroptimist International 

 SOVA - Supporting Others Through Volunteering Action 

 Stonewall Cymru 

 Taran Disability Forum Ltd 

 THT - Terrance Higgins Trust 

 UK Resource Centre for Women in SET 

 UNIFEM in Wales 

 VALREC - Valleys Race Equality Council 
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 Wales Neurological Alliance (MS Society) 

 WCB - Wales Council for the Blind 

 WCD - Wales Council for Deaf People 

 WCVA - Wales Council for Voluntary Action 

 Welsh Food Alliance 

 Welsh Refugee Council 

 Welsh Women's Aid 

 WLGA - Welsh Local Government Association 

 Women Connect First 

 Women Making a Difference 

 Women on Boards UK 

 Women's Voice 

 Women's Workshop 

 Wrexham County Borough Council 

 YMCA Wales 

 YOU……..bethebestyoucan 

 Young Disabled People's Network 
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