
Ydych chi’n bwriadu datbygu’ch gyrfa mewn polisi a pherthnasoedd allanol yn y 

sector gofal iechyd yng Nghymru? Mae’r Cyngor Meddygol Cyffredinol yng 

Nghymru yn chwilio am ddau swyddog proffesiynol Polisi a Materion Allanol 

eithriadol a rhagweithiol i gynorthwyo’n gwaith wrth galon gofal iechyd yng 

Nghymru. 

Ni yw rheoleiddiwr meddygol annibynnol y DU, yn gweithio i ddiogelu, hyrwyddo 

a chynnal iechyd a diogelwch y cyhoedd trwy sicrhau safonau cywir mewn 

ymarfer meddyginiaeth gan feddygon. Rydym yn gwneud hyn i ddiogelu 

diogelwch cleifion ac i gynorthwyo addysg ac ymarfer meddygol ledled y DU, 

trwy weithio gyda meddygon, cyflogwyr, addysgwyr, cleifion a rhanddeiliaid 

allweddol eraill yn systemau gofal iechyd y DU. 

Bydd y Swyddogion Polisi a Materion Allanol yn gweithio yn ein tîm i Gymru 

wedi’u lleoli yng Nghaerdydd. Byddwch chi’n cynorthwyo’n gwaith materion 

allanol a pholisi, gan weithio’n agos â’r Rheolwr Polisi a Materion Allanol a 

chydweithwyr ar draws y Gyfarwyddiaeth Cyfathrebiadau Strategol ac 

Ymgysylltu.   

Byddwch chi’n gyfrifol am hyrwyddo’ch gwaith â grwpiau rhanddeiliaid allweddol, 

trwy ddrafftio ymatebion ymgynghoriad, papurau polisi a briffiau ac yn sicrhau 

bod cydweithwyr eraill y Cyngor Meddygol Cyffredinol yn ymwybodol o 

ddatblygiadau gwleidyddol, polisi a deddfwriaethol yng Nghymru sydd â’r 

potensial i gael effaith ar ein gwaith. Mae’r rôl ddiddorol a boddhaus hon mewn 

amgylchedd cymhleth hefyd yn cynnwys darparu cyngor strategol i 

arweinyddiaeth y Cyngor Meddygol Cyffredinol, gan adnabod cyfleoedd newydd 

ar gyfer prosiectau cydweithredol a sicrhau dealltwriaeth ar y cyd o faterion, 

agenda a nodau ein gilydd. 

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol iawn.  

Mae arbenigedd a dirnadaeth mewn polisi a materion allanol yn hanfodol, 

ynghyd ag unrhyw brofiad o weithio gyda Llywodraeth Cymru, Senedd Cymru, 

trydydd  sector neu sefydliad gofal iechyd.  

Yn gyfnewid, byddwch chi’n elwa o fod yn rhan o sefydliad sy’n wirioneddol 
ymrwymedig i’w pobl. O fewn ein hamgylchedd cyfeillgar, bydd gennych chi 

fynediad at ystod o gyfleoedd hyfforddi a datblygu wedi’u cynllunio i 
gynorthwyo’ch cynnydd parhaol. Rydym yn cynnig cyflog deniadol a phecyn 

buddion. I ddysgu rhagor cliciwch yma https://jobs.gmc-uk.org/why-join-
us.html  
 

Mae’r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn gwerthfarwogi amrywiaeth ac mae wedi 
gwneud ymrwymiad cyhoeddus i brosesau a gweithdrefnau sy’n deg, 

gwrthrychol, tryloyw ac yn rhydd rhag gwahaniaethu.  
 
Rydym yn credu’n gryf bod amrywiaeth cefndir a phrofiad yn cyfrannu at 

bersbectif ehangach ar y cyd fydd yn arwain yn gyson atom i fod yn rheoleiddiwr 
gwell. Rydym yn gweithio’n galed i gynyddu amrywiaeth ein staff, a hefyd 
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amrywiaeth y rheiny rydym yn gweithio gyda hwy ble bynnag y gallwn a byddem 
yn annog ymgeiswyr yn weithredol o gefndiroedd amrywiol i ymgeisio. 

 
Os ydych chi’n rhannu ein hangerdd dros wella gofal cleifion ac yn gallu sicrhau 

bod popeth yn rhedeg yn llyfn ac effeithlon, ymgeisiwch am y rolau hyn yn 
https://jobs.gmc-uk.org/vacancies.html 
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