
 

 
 
 

 
 
 
Y PANEL CYNGHORI AR GAMDDEFNYDDIO SYLWEDDAU (Aposm) – 
RECRIWTIO CADEIRYDD) 
 

Corff cynghori a noddir gan Lywodraeth Cymru yw'r Panel Cynghori ar 
Gamddefnyddio Sylweddau. Mae'r Panel yn darparu cyngor arbenigol annibynnol i 
Lywodraeth Cymru ar fesurau i atal neu leihau'r camddefnydd o sylweddau, a'r niwed 
cysylltiedig i iechyd a chymdeithas, ac i adolygu'r gwaith o weithredu Strategaeth 
Llywodraeth Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau, 'Gweithio Gyda'n Gilydd i Leihau 
Niwed'. Gweler y ddolen isod: 
 
http://gov.wales/dsjlg/publications/commmunitysafety/strategy/strategyen.pdf?lang=e 
 
Swyddi gwag 
 

Mae'r Panel wrthi'n chwilio am Gadeirydd 
 
Er mwyn cyflawni yn y rôl hon, byddwch yn arwain aelodau o'r Panel wrth ymdrin â 
gwahanol feysydd arbenigol sy'n berthnasol i fynd i'r afael â chamddefnyddio 
sylweddau yng Nghymru.  Er mwyn symbylu, arwain ac ysbrydoli eraill i gymhwyso 
eu sgiliau i'r eithaf bydd arnoch angen gwybodaeth a phrofiad o faterion 
camddefnyddio sylweddau ar lefel genedlaethol a rhyngwladol, a Chymru yn 
arbennig.  Yn ogystal â chynnig arweinyddiaeth i'r Panel, bydd yn ofynnol ichi 
ddatblygu consensws ymhlith y Panel ar lunio argymhellion i'r Gweinidog Iechyd y 
Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac i gynrychioli'r Panel i'r Gweinidog ac 
uwch wleidyddion. 
 
Hefyd, dylech allu dangos eich bod yn meddu ar y sgiliau craidd canlynol:  
 
Arbenigedd 
 

 Dealltwriaeth dda a gwerthfawrogiad o'r materion gwleidyddol a 
chymdeithasol sy'n effeithio ar faterion camddefnyddio sylweddau yng 
Nghymru; 

 Dealltwriaeth dda a gwerthfawrogiad o faterion gwleidyddol a 
deddfwriaethol yng Nghymru; 

 Profiad o ddylanwadu ar lunio polisi, yn deillio o brofiad yn y sector preifat, 
cyhoeddus neu wirfoddol; 

 
Sgiliau ac Ymddygiad  
 

 Priodoleddau arweinyddiaeth da, gan gynnwys y gallu i symbylu, arwain 
ac ysbrydoli eraill; 
 

http://gov.wales/dsjlg/publications/commmunitysafety/strategy/strategyen.pdf?lang=e


 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Sgiliau cyfathrebu effeithiol a dylanwadol, gan gynnwys y gallu i wrando, i 
ofyn am wybodaeth ac i ofyn cwestiynau er mwyn sicrhau dealltwriaeth o 
bryderon pobl eraill; 

 Sgiliau da ym maes rheoli cydberthnasau gan gynnwys y gallu i sefydlu a 
chynnal cydberthynas weithio dda â rhandaliad allweddol; 

 Dealltwriaeth o strategaeth Cymru (a'r Cynllun Cyflawni cysylltiedig) ar 
gyfer delio â chamddefnyddio sylweddau a datblygiadau ar lefel y DU; 

 Dealltwriaeth glir o faterion cydraddoldeb ac amrywiaeth ac ymrwymiad 
iddynt.  
 

Sut i wneud cais  
 
I wneud cais, ewch i wefan penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru 
ymahttps://cymru-wales.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-3/brand-
2/candidate/jobboard/vacancy/7/adv/.  
 
Ymrwymiad Amser: Mae'r ymrwymiad amser hyd at 10 diwrnod y flwyddyn. Bydd 
hyn yn cynnwys mynychu cyfarfodydd y prif banel (o leiaf ddwywaith y flwyddyn ond 
yn chwarterol fel rheol), amser i baratoi ar gyfer cyfarfodydd a golygu ac ysgrifennu 
adroddiadau yn eich amser eich hun.   
 
Hyd y Penodiad: Penodiad am dair blynedd yw hon i ddechrau. 

  
Lleoliad: Yng Nghaerdydd y cynhelir y cyfarfodydd fel rheol. Gall fod yn ofynnol 

teithio'n achlysurol. 
 
Tâl cydnabyddiaeth: Bydd aelodau'r Panel yn gwasanaethu  yn wirfoddol ac yn ddi-
dâl. Gellir hawlio costau teithio ac unrhyw gostau rhesymol eraill sy'n codi wrth 
gyflawni gwaith y Panel oddi wrth Lywodraeth Cymru o fewn y terfynau 
cydnabyddedig. 
 
Byddwch cystal â chyflwyno'ch cais ar-lein erbyn 5ed Mehefin 2017. 
 
Ymholiadau  

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon neu os oes gennych unrhyw 
ymholiadau am y swydd cysylltwch â: 
 
Chris Gittins 
Pennaeth y Gangen Polisi a Chyllid Camddefnyddio Sylweddau  
Llywodraeth Cymru 
Swyddfa Merthyr Tudful 
Ffôn: 0300 062 8263 
E-bost – Christopher.Gittins@cymru.gsi.gov.uk  
www.cymru.gov.uk/camddefnyddiosylweddau 
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Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5ed Mehefin 2017.  Ni fyddwn yn ystyried 
ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwnnw.  Rhagwelir y bydd cyfweliadau'n 
cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau w/d 3ydd Gorffennaf 2017.  
 
I gael manylion pellach ac i wneud cais ewch i 
www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus neu ar gyfer ymholiadau cysylltwch â'r Ddesg 
Cymorth Cydwasanaethau ar  029 2082 5454 or email neu e-bostiwch 
DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk. 
  
 

I gael fersiwn print bras, Braille neu sain o'r hysbyseb hon, 
ffoniwch 029 2082 5454.
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