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1.  HYSBYSEB 
 
Crwner Cynorthwyol Dros Ogledd Cymru (Dwyrain a Chanol)  
 
Swydd sy’n derbyn ffioedd, o gwmpas £400.00 y dydd.  
 
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ceisio penodi Crwner Cynorthwyol newydd (hyd at dair swydd) i 
gefnogi'r Uwch Grwner gyda’r ystod lawn o ddyletswyddau crwner er mwyn darparu gwasanaeth 
crwner o ansawdd uchel i bobl Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. 
 
Unwaith y penodir Crwner, yna byddant yn ddeiliad Swydd Farnwrol nes eu bod yn cyrraedd 70 
oed (oedran ymddeol gorfodol) oni bai eu bod yn dewis ymddiswyddo neu fod yr Arglwydd Brif 
Ustus a'r Arglwydd Ganghellor yn eu rhyddhau o’r swydd cyn eu pen-blwydd yn 70 oed.  
 
Bydd y Crwner(iaid) Cynorthwyol yn gweithio o Neuadd y Sir, Rhuthun.  Oriau agor y swyddfa yw 
9.00 a.m. tan 5.00 p.m.  
 
Rydym yn chwilio am ymgeisydd(wyr) eithriadol gyda thystiolaeth o sgiliau trefnu, rheoli ac 
effeithlonrwydd rhagorol, yn ogystal â phrofiad o reoli a chynnal newid.  Byddwch yn gweithio'n 
agos gyda'r Uwch Grwner i sicrhau gwerth am arian, perfformiad ac effeithlonrwydd ariannol.  
 
Bydd gofyn i chi ddangos gwybodaeth a phrofiad o gyfraith crwner a meddygaeth sylfaenol, meddu 
ar sgiliau profedig wrth gynnal ymchwiliadau a dealltwriaeth o weithdrefn y llys. Bydd angen i chi 
hefyd ddangos y medrau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog sydd eu hangen i ddelio â 
sefyllfaoedd sensitif.  Bydd angen i chi fod yn flaengar, yn angerddol am ddarparu gwasanaeth 
trugarog i bobl sydd wedi dioddef profedigaeth a gallu gweithio'n effeithiol gydag ystod o 
bartneriaid. 
 
Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd(wyr) llwyddiannus gyflawni dyletswyddau a chyfrifoldebau crwner fel 
y'u diffinnir yn Neddf Crwneriaid a Chyfiawnder 2009 a'r rheolau a'r rheoliadau cysylltiedig ac fel y 
disgrifir ymhellach mewn canllawiau amrywiol a gyhoeddwyd gan y Prif Grwner. 
 
Mae hon yn swydd y telir ffi amdani, ond mae'n debygol bydd yn golygu ymrwymiad rheolaidd, 
sydd i'w gytuno rhyngoch chi, yr uwch grwner a'r awdurdod lleol. (isafswm o 15 diwrnod y 
flwyddyn) 
 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn fargyfreithiwr neu'n gyfreithiwr neu'n Gymrawd o'r Sefydliad 
Gweithredwyr Cyfreithiol ac yn bodloni'r amod cymhwysedd penodi barnwrol ar sail 5 mlynedd.  
Byddant o dan 70 oed a byddant yn ddarostyngedig i'r amodau penodi a'r cymhwysedd o fewn 
Deddf Crwneriaid a Chyfiawnder 2009 (adran 23 ac Atodlen 3). 
 
Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol neu drefnu ymweliad, cysylltwch â Mr John A Gittins, Uwch 
Grwner, ar 01824 708047. 
 
Gofynnir i ymgeiswyr sydd â chymwysterau addas lenwi Ffurflen Gais ar-lein, ynghyd â datganiad 
personol manwl (dim mwy na dwy dudalen A4), gan ddangos y gofynion hanfodol a dymunol ar 
gyfer y swydd yn ôl yr angen. 
Gwnewch gais ar-lein trwy'r wefan www.sirddinbych.gov.uk.  I wybod am ddulliau eraill o wneud 
cais dylech gysylltu âg Adnoddau Dynol ar 01824 706200 neu anfon e-bost at 
cyswlltad@sirddinbych.gov.uk 
 
Dyddiad cau: Dydd Mawrth 02 Ionawr 2018 
Dyddiad y Cyfweliad:  Dydd Iau 08 Chwefror 2018 
 
Hysbysiad  
Mae'r swydd wag hon wedi'i hysbysu i'r Prif Grwner a'r Arglwydd Ganghellor (fel sy'n ofynnol yn ôl 
statud). 
 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/25/notes/division/5/1/1/3/2
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2.  GWYBODAETH GWASANAETH Y CRWNER  

Gwybodaeth Ardal 
 
Mae Ardal Crwner Gogledd Cymru (Dwyrain a Chanol) yn cynnwys ardal o 1,124 milltir sgwâr gyda 
phoblogaeth gyfredol o tua 496,000. Mae hyn yn cynnwys Ardaloedd Awdurdod Lleol Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam, gyda Chyngor Sir Ddinbych yr Awdurdod Perthnasol. 
 
Mae nifer y marwolaethau a gofrestrir yn flynyddol yn cyfateb i 5,750 gyda chyfanswm o 2,700 o 
achosion wedi'u cyfeirio at yr uwch grwner.  Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
ddau Ysbyty Cyffredinol yn Ardal y Crwner - Ysbyty Maelor Wrecsam ac Ysbyty Glan Clwyd, 
Bodelwyddan.  Cynhelir archwiliadau post-mortem yn Ysbyty Glan Clwyd gan batholegwyr yr 
ysbyty.   Yn 2016 agorwyd 398 cwest (15%) a gwnaethpwyd 982 archwiliad post-mortem (36%). 
Disgwylir i'r Uwch Grwner anelu at gadw lefelau post-mortem i 30% o'r marwolaethau a gofnodwyd 
neu’n is.  Ar hyn o bryd yr hyd amser o agor Cwest at y gwrandawiad yw 24 wythnos.   
 
Mae Ardal y Crwner hefyd yn cynnwys CEM Berwyn, Wrecsam a agorwyd yn ddiweddar, a fydd y 
carchar mwyaf yn y DU a'r ail mwyaf yn Ewrop pan fydd yn cyrraedd y nifer a all ddal, sef tua 
2,250 o ddynion. 
 
Y Swyddfa a’r Llys 
 
Mae'r gwasanaeth wedi ei leoli yn Neuadd y Sir, Rhuthun, sef Prif Swyddfa Cyngor Sir Ddinbych.  
Cynhelir cwestau yn Siambrau’r Cyngor o fewn y pedwar Ardal Awdurdod Lleol sy'n ffurfio Ardal y 
Crwner. 
 
Staff 
 
Mae pedwar Swyddog Crwner yn cael eu cyflogi gan Heddlu Gogledd Cymru ac maent wedi'u lleoli 
yn y Pencadlys Rhanbarthol yn Llanelwy, tua 18 milltir o Neuadd y Sir, Rhuthun.  Rheolir y 
Gwasanaeth gan Reolwr Cefnogi Busnes, sydd hefyd wedi'i leoli yn Neuadd y Sir. Cefnogir yr 
Uwch Grwner gan Gymhorthydd Personol pwrpasol, gyda chymorth yn cael ei ddarparu pan fo 
angen gan staff gweinyddol yn cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Ddinbych. Cynhelir perthynas waith 
agos ac effeithiol rhwng yr Uwch Grwner a'r Rheolwr Cefnogi Busnes 
 
Gweithrediadau Dyddiol 
 
Gan fod y swyddi hyn yn rhai am ffi, bydd y Crwner Cynorthwyol yn gweithio ar ddyddiau ac 
amseroedd fel y cytunwyd gyda'r Uwch Grwner. 
 
Disgwylir i chi fod ar gael o bryd i'w gilydd ar sail rota ar adegau fel y cytunir gyda'r Uwch Grwner.    
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3.  SWYDD-DDISGRIFIAD 
 
 

 
Teitl y Swydd 

 
CRWNER CYNORTHWYOL (hyd at 3 swydd) 
 

 
Maes 
Gwasanaeth  

 
Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd – Gwasanaeth 
Crwner 
 

 
Yn atebol i'r:  

 
Uwch Grwner Gogledd Cymru (Dwyrain a Chanol)  
 

 
Graddfa 

 
Telir ffi (tua £400 y dydd) 
 

 
PWRPAS Y SWYDD 
 
Darparu gwasanaeth crwner o ansawdd uchel i bobl Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam 
yn unol â deddfwriaeth berthnasol a darpariaethau statudol, cyfraith achosion, arfer gorau 
Cyfarwyddyd y Prif Gwner a Chyfarwyddiadau Ymarfer fel sy'n berthnasol ar y pryd. 
 
PRIF ATEBOLRWYDD A CHYFRIFOLDEBAU 
 
 

1. Ymgymryd ag archwiliadau i farwolaethau pan fyddant yn ymwybodol bod cyrff pobl 
ymadawedig yn gorwedd o fewn ardal y crwner ac mae rheswm i amau: 
-Bu farw'r ymadawedig yn dreisgar neu’n annaturiol; 
-Nid yw achos y farwolaeth yn hysbys; neu                      
-Bu farw'r ymadawedig yn y ddalfa neu mewn carchar arall. 

 
2. Penderfynu pwy yw'r ymadawedig a sut, pryd a ble daeth yr ymadawedig i’w farwolaeth; 

penderfynu a oes angen archwiliad post-mortem a rhoi cyfarwyddiadau i batholegydd neu 
ymarferydd meddygol arbenigol sydd â chymwysterau priodol; i sefydlu achos meddygol y 
farwolaeth.  

 
3. Lle bo angen, cynnal cwest, gyda rheithgor neu hebddo, yn unol ag Adran 7 Deddf 

Crwneriaid a Chyfiawnder 2009, ac fel y bo'n briodol, hysbysu'r Cofrestrydd 
Marwolaethau perthnasol o ganfyddiadau a chasgliad y cwest, neu achos naturiol y 
farwolaeth wedi'i ganfod gyda neu heb archwiliad post-mortem neu nad oes angen 
ymholiad neu ymchwiliad pellach i'r farwolaeth a adroddwyd.  
 

4. Darparu cofnodion o gwestau i bobl â diddordeb yn ôl yr angen, neu ddogfennau 
perthnasol eraill yn unol â gofynion statudol. 

 
5. Rhoi cyfarwyddyd clir i'r staff ar ymchwiliadau’r crwner. 

 
6. Bod yn sensitif a, chyn belled ag y bo modd, yn ymatebol i anghenion a gofynion y rhai 

sy'n ymgysylltu â gwasanaeth y crwner, gan gynnwys y rhai sydd wedi cael 
profedigaeth, tystion, personél meddygol, yr heddlu, y cyfryngau a rhanddeiliaid eraill; a 
rheoli eu disgwyliadau.  

 
7. Cynorthwyo'r Uwch Grwner i sicrhau bod y gwasanaeth crwner wedi cynllunio ar gyfer 

unrhyw argyfyngau sylweddol a all ddigwydd neu effeithio ar ardal y crwner.  
 

8. Cydymffurfio â Rheoliadau Crwneriaid (Ymchwiliadau) 2013 am argaeledd 24 awr (ar 
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sail rota y cytunwyd arno gyda'r Uwch Grwner). Ystyried gofynion crefyddol a 
diwylliannol cymunedau ffydd.  

 
9. Lle bo angen, cynorthwyo'r Uwch Grwner i ymgysylltu â'r gymuned leol, er enghraifft rhoi 

sgyrsiau a gofyn am adborth a barn. I gydweithredu ac ymgysylltu ag asiantaethau a 
rhanddeiliaid allanol fel bo'r angen. 

 
 

10. Gweithio mewn cydweithrediad â thîm staff yr awdurdod lleol a gweithwyr yr heddlu [lle bo 
hynny'n berthnasol] i sicrhau amgylchedd gwaith diogel, cytûn ac effeithiol. 

 
11. Delio â hawliadau am drysor pan fo angen yn unol â rheoliadau a chanllawiau statudol. 

 
12. Cadw gwybodaeth weithredol gyfoes o gyfraith, ymarfer a chanllawiau’r crwner, a 

chynghori staff ar ddatblygiadau fel sy'n briodol. 
 

13. Ymgymryd â hyfforddiant Coleg Barnwrol a Phrif Grwner fel y bo'n briodol.  
 

14. Bod yn ymrwymedig i sicrhau bod gwariant yn rhesymol ac yn cael ei reoli, gan weithio'n 
agos gyda'r Uwch Grwner a’r Rheolwr Cefnogi Busnes i fonitro gwariant yn rheolaidd ac 
adrodd am risgiau posibl.  

 
 

 
GOFYNION Y RÔL 

 
Hanfodol  

 
Dymunol 

Rhaid bod yn fargyfreithiwr neu'n gyfreithiwr neu'n Gymrawd o'r 
Sefydliad Gweithredwyr Cyfreithiol ac yn bodloni'r amod cymhwysedd 
penodi barnwrol ar sail 5 mlynedd, ac o dan 70 mlwydd oed. 

 

x  

Gwybodaeth drylwyr, gyfredol o ddeddfwriaeth, cyfraith achosion a 
chanllawiau sy'n ymwneud â dyletswyddau crwneriaid. 

 

x  

Gwybodaeth am strwythurau a gweithdrefnau'r heddlu, yn enwedig y 
rhai sy'n ymwneud ag ymchwilio i farwolaethau sydyn neu amheus. 

 

x  

Gwybodaeth o'r graddau y gellir diwallu gofynion diwylliannol a 
chrefyddol o fewn cyfyngiadau cyfraith ac arfer y crwner. 

 

x  

Gwybodaeth am strwythurau sefydliadol llywodraeth leol gan 
gynnwys dealltwriaeth o'r heriau sy'n wynebu llywodraeth leol a 
gwasanaeth y crwner, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.  

 

x  

Y gallu i yrru'r gwasanaeth ymlaen a bod yn dderbyniol i syniadau 
newydd, diwygiadau ac anghenion amrywiol. 

 

x  

Y gallu i weithio ar y cyd â staff a'r awdurdod lleol perthnasol. 
 

x  

Gallu cyfathrebu ar lafar ac ysgrifenedig yn ardderchog a'r gallu i 
esbonio termau cyfreithiol a meddygol i bobl o gefndiroedd heb fod yn 
ymwneud â’r gyfraith na meddygaeth.  

 

x  

Sgiliau dadansoddol ardderchog a chysondeb gwneud 
penderfyniadau a chyfarwyddyd gweinyddol. 

 

x  
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Y gallu i weithio mewn sefyllfaoedd sensitif gydag ystod eang o 
randdeiliaid (e.e. perthnasau mewn galar, swyddogion yr heddlu, 
personél meddygol, staff y marwdy, cofrestryddion, tystion a'r 
cyfryngau). 

 

x  

Y gallu i ddelio â sefyllfaoedd sy’n codi trwy emosiwn sydd angen 
triniaeth sensitif a barn hyderus / gadarnhaol.  

 

x  

Trwydded yrru gyfredol lawn (oni bai bod anabledd yn atal hyn) a 
defnyddio cerbyd at ddibenion gwaith. 

 

 x 

Profiad o waith cyfreithiol yn awdurdodaeth y crwner naill ai fel 
Crwner Cynorthwyol a benodwyd ar hyn o bryd, neu drwy gynrychioli 
cleientiaid mewn cwest os nad yw’n Grwner Cynorthwyol ar hyn o 
bryd 
 

x  

Profiad o gynnal ymholiadau ymchwiliol gan gynnwys dangos 
eglurder meddwl wrth nodi materion sy'n berthnasol i'r ymchwiliad. 

 

x  

      Ymrwymiad i wasanaeth cyhoeddus ar y safon uchaf 
 

x  

      Empathi at yr iaith Gymraeg a’i diwylliant. 
 

x  

       Rhugl yn y Gymraeg. 
 

 x 

 
Gofynion eraill 
 
Gan fod y swyddi hyn yn rhai am ffi, bydd y Crwner Cynorthwyol yn gweithio ar ddyddiau ac 
amseroedd fel y cytunwyd gyda'r Uwch Grwner.  
 
Disgwylir i chi fod ar gael o bryd i'w gilydd ar sail rota ar adegau fel y cytunir gyda'r Uwch Grwner. 
 

 
 
4.  CRYNODEB O’R TELERAU AC AMODAU 
 
Yr amodau gwasanaeth sy'n berthnasol i'r swydd yw'r rhai a nodir yn Atodlen 3, Deddf Crwneriaid 
a Chyfiawnder 2009. Mae'r Crwner Cynorthwyol yn dal swydd ar ba delerau bynnag y cytunir 
arnynt ar y pryd. Ni fyddwch yn gyflogai i'r Awdurdod Lleol.  
 
Ffioedd 
 
Telir ffi am y swydd a disgwylir i'r ffi gyfredol fod oddeutu £400 y dydd. 
Pan fydd yr Uwch Grwner yn fodlon eich bod wedi cwblhau'r cyfnod sefydlu, hyfforddiant a 
chyfarwyddo angenrheidiol, bydd yn trafod a chytuno â chi pan fyddwch yn eistedd i glywed 
achosion.  Ni allwn fodd bynnag sicrhau unrhyw waith rheolaidd i chi, ond byddwch yn cael o leiaf 
15 diwrnod y flwyddyn.  Rhaid cytuno ar amser paratoi ymlaen llaw gyda'r Uwch Grwner. 
 
Os oes gennych unrhyw benodiadau Crwner Cynorthwyol eraill y tu allan i ardal CSDd, rhaid i chi 
roi gwybod i CSDd am bob penodiad o'r fath. Pan fyddwch chi â phenodiadau Crwner Cynorthwyol 
y tu allan i ardal CSDd, bydd Cyngor Sir Ddinbych yn cwrdd â'r gyfradd ddyddiol o ran eich 
presenoldeb mewn digwyddiadau hyfforddi gorfodol ar sail pro rata yn ôl nifer y penodiadau 
Crwner Cynorthwyol sydd gennych. 
 
Heblaw am hyfforddiant gorfodol Coleg Barnwrol, disgwylir i chi fod â’r wybodaeth ddiweddaraf am 
y rheolau, rheoliadau, arferion gorau a Chanllawiau Prif Gwner sy’n berthnasol i'ch rôl fel Crwner 
Cynorthwyol yn ystod eich amser eich hun ac ar eich costau eich hun. 
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Oriau Gwaith 
  
Gan fod y swyddi hyn yn rhai am ffi, byddwch yn gweithio ar ddyddiau ac amseroedd fel y 
cytunwyd gyda'r Uwch Grwner. 
Bydd gofyn ichi fod yn rhan o wasanaeth y tu allan i oriau awr ar sail rota, trwy gytundeb gyda'r 
Uwch Grwner.  
 
Hawl gwyliau 
 
Dim (mae hwn yn benodiad y telir ffi amdano).  
 
Talu Treuliau  
  
Telir treuliau yn unol â pholisi treuliau'r Cyngor a rhaid i'r Uwch Grwner gytuno arnynt ymlaen llaw. 
Bydd yr Awdurdod Lleol yn talu treuliau rhesymol ar gyfer mynychu hyfforddiant barnwrol.  
 
Indemniad  
 
Bydd y Cyngor yn eich indemnio am gostau neu iawndal mewn perthynas ag achosion cyfreithiol 
yn unol â Rheoliad 17 Rheoliadau Lwfansau, Ffioedd a Threuliau Crwneriaid 2013.   
 
Cyfnod Rhybudd 
   
Gallwch ymddiswyddo o'r swydd trwy roi hysbysiad ysgrifenedig i'r awdurdod perthnasol. Fodd 
bynnag, nid yw'r ymddiswyddiad yn dod i rym oni bai a hyd nes y bydd yr awdurdod yn ei dderbyn.  
 
Swydd â Chyfyngiadau Gwleidyddol  
  
Mae'r swydd hon wedi'i chyfyngu'n wleidyddol o dan delerau Atodlen 3, paragraff 4 Deddf 
Crwneriaid a Chyfiawnder 2009.  
 
Y Canllaw i Ymddygiad Barnwrol  
   
Byddwch yn cydymffurfio â'r safonau a nodir yn y Canllaw i Ymddygiad Barnwrol a chanllawiau 
cysylltiedig eraill.  
 
5.  PROSES RECRIWTIO A DETHOL  
 
Ceisiadau 
 
Mae'n ofynnol i chi gyflwyno ffurflen gais ar-lein, ynghyd â datganiad ategol llawn o hyd at ddwy 
dudalen A4. Mae'n bwysig bod eich datganiad ategol yn mynd i'r afael â'r meini prawf canlynol yn 
llawn.  

 
1. Rheolaeth a threfniadaeth effeithlon. 

 
2. Gwybodaeth gyfredol am gyfraith a chanllawiau’r crwner. 

 
3. Sgiliau crwner yn y swyddfa ac yn y llys. 

 
4. Uniondeb, barn gadarn a phenderfynoldeb. 

 
5. Cydweithio, gyda staff, awdurdodau perthnasol a'r heddlu. 

 
6. Sgiliau cyfathrebu. 

 
7. Sensitifrwydd i amrywiaeth a gofynion diwylliannol. 
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Os na fyddwch yn cwblhau datganiad ategol llawn, bydd eich cais yn cael ei wrthod.  Sicrhewch 
eich bod yn cynnwys eich rhifau cyswllt gwaith, cartref a ffôn symudol, cyfeiriad cartref a 
chyfeiriadau e-bost lle bo hynny'n berthnasol.  Sylwch y bydd gohebiaeth trwy e-bost oni nodir yn 
wahanol. Bydd yr holl ohebiaeth a'r manylion a ddarperir yn parhau'n gyfrinachol. 
 
Geirdaon cyflogaeth 
 
Rhowch enw, cyfeiriad a manylion cyswllt ar gyfer dau eirda. Dylai ymgeiswyr hefyd ddatgan eu 
perthynas â'r canolwr a dylai o leiaf un fod eich cyflogwr/ pennaeth siambr/ awdurdod perthnasol 
cyfredol/ mwyaf diweddar. Gofynnir am eirda ar gyfer ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer. 
 
Tystiolaeth o Gymwysterau  
 
Bydd gofyn i ymgeiswyr ddod â thystiolaeth o'u cymwysterau i'r cyfweliad. 
 
Gwiriad am achosion disgyblu a chollfarnau troseddol 
 
Oherwydd natur y swydd, mae'n eithriedig o’r Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974 ac felly mae'n 
rhaid datgan unrhyw gollfarn, boed wedi pasio ai peidio. Bydd gofyn i ymgeiswyr a wahoddir i 
gyfweliad lenwi ffurflen ddatganiadau. Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael archwiliad 
DBS. 
 
Rhaid i ymgeiswyr nodi yn eu cais os ydynt yn destun unrhyw gŵyn neu gamau disgyblu gan 
unrhyw gorff proffesiynol y maent yn perthyn iddo ac yn amlwg y canlyniad. 
 
Yr hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig 
 
Rhaid i ymgeiswyr fod yn gymwys i weithio yn y DU. Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus 
ddarparu tystiolaeth wreiddiol o'u cymhwysedd i weithio yn y DU. 
 
Cyfweliad 
 
Bydd gofyn i chi wneud cyflwyniad byr fel rhan o'r broses gyfweld.  
 
Rôl y Prif Crwner yn y broses 
 
Ni ellir gwneud unrhyw benodiad oni bai bod y Prif Gwner a'r Arglwydd Ganghellor yn cydsynio 
iddo. 
 
Mae awdurdodau lleol yn penodi crwneriaid ond nid ydynt yn eu cyflogi. Unwaith y penodir, bydd 
Crwner yn dod yn ddeilydd swydd farnwrol annibynnol. 
 

6.  AMSERLEN RECRIWTIO  

Dyddiad cau:  Dydd Mawrth 02 Ionawr 2018 

Llunio rhestr fer:  Dydd Iau 04 Ionawr, 2018 
Dyddiad anfon gwahoddiad i gyfweliad: w/d 15 Ionawr 2018 
Dyddiad y Cyfweliad: Dydd Iau 08 Chwefror 2018 
 
Os na fyddwch wedi clywed gennym erbyn 19 Ionawr 2018, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych 
ar y rhestr fer. 
Y panel cyfweld fydd: 
 
John Gittins, Uwch Grwner 
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd 
Eleri Woolford, Rheolwr Cefnogi Busnes 
 
Rydym yn anelu i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau’r swydd ar 01 Mawrth 2018 


