
Recriwtio Aelodau Bwrdd
PECYN GWYBODAETH

Gwneud 
gwahaniaeth 
positif i fywydau 
a chymunedau



Diolch am eich diddordeb yn y rôl Aelod o’r 
Bwrdd Rheoli.
Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Grŵp Cynefin wrth i ni barhau ar daith drawsnewidiol tuag at ddiwylliant 
sy’n canolbwyntio’n ddiffuant ar y cwsmer a chanlyniadau.

Gyda bwriad o fuddsoddi £84m yn ein cartrefi a’n cymunedau dros y blynyddoedd nesaf, rydym mewn  
sefyllfa wych i fod yn gatalydd ar gyfer newid er gwell, gan gefnogi gwelliannau i iechyd a lles ein 
cymunedau, creu cyfleoedd sy’n newid bywydau a llunio lleoedd sy’n sylfaen i ddyfodol cynaliadwy.

Rydym yn gymdeithas dai cryf a chadarn.  Rydym yn cyflogi bron i 270 o swyddogion talentog a brwdfrydig 
ac rydym yn darparu tai o ansawdd, sy’n ddiogel a fforddiadwy i dros 8,000 o bobl, dros chwe sir gogledd 
Cymru a gogledd Powys.  Mae Grŵp Cynefin wirioneddol yn darparu #Mwy na thai .

Mae gwaith Grŵp Cynefin yn cael ei lywio gan Fwrdd Rheoli cryf a Thîm Arweinyddiaeth brwdfrydig, ac 
rydym yn edrych i benodi unigolion ar ein Bwrdd Rheoli sydd â’r gallu i herio’n adeiladol a meddwl a 
chraffu yn strategol.  Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan ddarpar aelodau’r Bwrdd sydd 
â sgiliau mewn unrhyw un o’r meysydd canlynol:  

• Ariannol / Trysorlys
• Gwasanaethau tenantiaid a defnyddwyr gwasanaeth / gofal cwsmer
• Adfywio Cymunedol / Economaidd
• Datblygu
• Datgarboneiddio / Cynaladwyedd



Mae aelodau Bwrdd yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol o £4,000 gros y 
flwyddyn, yn ogystal â chostau teithio ayb, ac mae nifer o fanteision eraill o 
fod yn aelod o’r Bwrdd Rheoli.  Byddwch yn:

• derbyn cefnogaeth a chymorth fel aelod newydd
e.e. rhaglen anwytho

• derbyn cyfleoedd datblygiad personol
•  ymuno gyda sefydliad sydd yn uchel ei barch ac yn uchelgeisiol ar gyfer y

dyfodol
• gweithredu ar lefel strategol
• cefnogi’r iaith a diwylliant Cymraeg
• derbyn tanysgrifiad i gylchgrawn digidol ‘Inside Housing’
• cyfrannu at wneud gwahaniaeth ‘go iawn’ i fywydau pobl a chymunedau lleol

Rydym wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth a chynhwysiant a chymryd camau i leihau anghydraddoldeb.  
Rydym yn annog ceisiadau gan unigolion sydd â nodweddion gwarchodedig neu o gefndiroedd amrywiol, 
ag yn benodol gan bobol ifanc a phobl ag anableddau.  

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy’n angerddol am wneud gwahaniaeth positif i fywydau a chymunedau 
ac sy’n gallu dangos ein gwerthoedd sef:

• Agored
• Arloesol
• Cefnogol
• Cyflawni
• Parch.

Estynnwn wahoddiad i chi gael sgwrs anffurfiol gyda’r Prif Weithredwr neu’r Ysgrifennydd Cwmni.  
Cysylltwch â Eleri Jones, Uwch Swyddog Llywodraethu ar 07880037129 neu trwy e-bostio 
eleri.jones@grwpcynefin.org i drefnu amser sy’n gyfleus gennych rhwng 11 - 22 Gorffennaf 2022. 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 22 Gorffennaf 2022.

Mae hon yn rôl heriol, gyffrous a gwerth chweil, un lle gallwch ddefnyddio’ch sgiliau i roi rhywbeth yn ôl 
i’r cymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt a hoffwn ddymuno pob llwyddiant i chi yn eich cais.

Diolch eto am eich diddordeb,

Carys Edwards 
Cadeirydd

Carys Edwards



Llywodraethu
Rôl Aelod o’r Bwrdd 
Mae’r Bwrdd Rheoli yn gyfrifol ar y cyd am sicrhau llwyddiant Grŵp Cynefin a sicrhau ei fod yn cydymffurfio 
â’r holl ymrwymiadau cyfreithiol a rheoleiddiol trwy gyfarwyddo a goruchwylio ei fusnes.  Mae’r Bwrdd 
Rheoli wedi sefydlu pump pwyllgor. Mae Grŵp Cynefin yn riant-gorff i ddau is-gwmni, Canllaw (Eryri) Cyf. a 
Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych.

Cyfarfodydd
Cynhelir chwech cyfarfod o’r Bwrdd Rheoli mewn blwyddyn, yn ystod min nos, gan amlaf, a disgwylir i bob 
aelod o’r Bwrdd fod yn aelod o o leiaf un o’r Pwyllgorau, sy’n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn.  Cynhelir 
y cyfarfodydd trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.  Bydd cyfleusterau cyfieithu ar y pryd a chyfieithiad Saesneg 
o’r agenda a’r adroddiadau yn cael eu darparu, fel bo angen.  Mae croeso i aelodau gyfrannau yn Gymraeg 
neu Saesneg.  Mae fformat cyfarfodydd yn amrywio ac yn gymysgedd o gyfarfodydd rhithiol, hybrid a 
wyneb yn wyneb.

Ymrwymiad Amser
Rhagwelwn ymrwymiad amser o isafswm o 20 diwrnod  mewn cyfnod o 12 mis, ynghyd  ag oddeutu 
dau ‘Ddiwrnod Strategol’ i’r Bwrdd y flwyddyn, hyfforddiant achlysurol, cysylltiadau cyhoeddus neu 
ddigwyddiadau eraill.    Mae cyfarfodydd y Bwrdd a’r Pwyllgorau yn para oddeutu 2 awr.

Cydnabyddiaeth
Yn amodol ar arwyddo’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth, bydd aelodau yn derbyn cydnabyddiaeth o £4,000 
gros y flwyddyn i ymgymryd â’ch dyletswyddau fel aelod Bwrdd, a fydd yn cael ei dalu yn fisol ar ôl tynnu 
PAYE ac yswiriant gwladol Dosbarth 1 os yw’n berthnasol.  Telir costau teithio / costau gwarchod plant i’r 
aelodau fynychu unrhyw gyfarfodydd.  Bydd y Pwyllgor Rheolaeth Llywodraethu yn adolygu lefelau tâl pob 
tair mlynedd, er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i dalu cyfraddau teg.

Hyfforddiant
Yn ogystal â rhaglen anwytho llawn, bydd cyfleoedd i fynychu hyfforddiant a digwyddiadau perthnasol.   
Yn flynyddol bydd proses arfarnu ffurfiol, ddwy-ffordd sy’n cael ei arwain gan y Cadeirydd.  Bydd yn rhoi 
cyfle i chi drafod eich cyfraniad a’ch anghenion hyfforddiant a datblygu fel aelod o’r Bwrdd.

Pwyllgor  
Cyllid a Thwf

Pwyllgor  
Archwilio  

a Risg

Pwyllgor  
Rheolaeth 

Llywodraethu

Pwyllgor  
Cwsmeriaid a 
Chymunedau

Pwyllgor  
Gorwel

Bwrdd 
Rheoli



Aelodaeth
Bydd y Bwrdd yn cynnwys hyd at 15 o aelodau (12 aelod etholedig a gellir cyfethol hyd at  
3 aelod os bydd yr angen yn codi).  Caniateir i aelodau wasanaethu ar y Bwrdd am 
uchafswm cyfnod o 9 mlynedd (tri thymor). Yr aelodau presennol yw:

Carys Edwards 
(Cadeirydd)
Cyn Bennaeth 
Gwasanaethau 
Oedolion gyda Chyngor 
Sir Ynys Môn.

Elen Llwyd Williams 
(is-Gadeirydd)
Cyn-Gyfarwyddwr 
Gweithredol gyda 
chwmni datblygu 
economaidd Menter a 
Busnes.

Dafydd Lewis 
(Cadeirydd Pwyllgor 
Cyllid a Thwf)
Cyn-Gyfarwyddwr 
Corfforaethol â 
chyfrifoldeb am dai a 
gofal cymdeithasol yng 
Nghyngor Gwynedd.

Clifton Robinson 
(Cadeirydd Pwyllgor 
Cwsmeriaid a 
Chymunedau)
Mae Clifton wedi bod 
yn Gadeirydd Bwrdd 
Prawf Gogledd Cymru, 
cyfarwyddwr cymdeithas 
dai ac yn Brif Weithredwr 
‘Housing Diversity 
Network’.

Mike Corfield 
(Cadeirydd Pwyllgor 
Archwilio a Risg)
Pennaeth Tai ‘Housing 
Response’ a phrofiad 
helaeth fel cyfarwyddwr 
anweithredol ar 
Fyrddau cymdeithasau 
tai yn Lloegr.

Geraint George (Is-
Gadeirydd Pwyllgor 
Archwilio a Risg)
Cyn Bennaeth Strategol 
a Gwella, Cyngor 
Gwynedd.

Llinos Iorwerth
Perchennog cwmni 
ATEB Cymru a chyn-
Bennaeth Cyfathrebu. 

Lesley Singleton
Arweinydd Rhaglen 
Cenedlaethol Iechyd 
Meddwl GIG Cymru.

Jane Lewis (Is-
Gadeirydd Pwyllgor 
Cyllid a Thwf)
Profiad helaeth yn y 
maes Cyllid a Rheolaeth 
Trysorlys o fewn y sector 
iechyd, ac wedi bod yn 
aelod o sawl Bwrdd.

Julia Hughes
Cyn gyfarwyddwr dysgu 
cymunedol ac oedolion 
yng Ngholeg Llandrillo.

Siôn Wyn Fôn
Cyfreithiwr i gwmni 
Darwin Gray LLP, ac yn 
arbenigo mewn cyfraith 
tai, tenantiaeth ac eiddo

Tony Jones
Rheolwr Gwasanaethau 
Asedau gyda Grŵp Tai 
Muir, gyda phrofiad 
helaeth yn y diwydiant 
adeiladu a’r maes tai 
cymdeithasol.



Sut i Ymgeisio

Mae Grŵp Cynefin yn gymdeithas gofrestredig dan y Ddeddf Cwmnïau Cydweithredol a Chymdeithasau 
Budd Cymunedol 2014 dan rif 21194R, ac yn gymdeithas dai elusennol sydd wedi ei chofrestru gyda 
Llywodraeth Cymru dan rif LO29.

Atodiadau
1. Rôl Aelod Bwrdd
2. Cytundeb Lefel Gwasanaeth

Aelod Bwrdd
3. Crynodeb o Gynllun Corfforaethol

Grŵp Cynefin, 2019-2024
4. Adroddiad Blynyddol 2020-21
5. Ffurflen Gais
6. Ffurflen Monitro Cydraddoldeb

Dylid cwblhau a dychwelyd y ffurflen gais i 
eleri.jones@grwpcynefin.org
Byddai’n ein helpu pe baech hefyd yn llenwi ffurflen monitro cydraddoldeb. 
Nid yw hyn yn orfodol ond bydd yn ein helpu i fonitro ein hymrwymiad i 
gydraddoldeb ac amrywiaeth.  Bydd eich data yn cael ei gadw ar wahân i’ch 
cais ac ni fydd yn cael ei gysylltu â chi na’ch cais ar unrhyw adeg.

DYDDIAD CAU : hanner dydd 22 Gorffennaf 2022

26 Gorffennaf 2022

Ffurflen 
Gais

Cyfweliadau

https://grwpcynefin-my.sharepoint.com/personal/eleri_jones_grwpcynefin_org/Documents/Eleri/Bwrdd%20a%20Phwyllgorau/Recriwtio/Terfynol/Rôl%20Aelod%20Bwrdd.docx
https://grwpcynefin-my.sharepoint.com/personal/eleri_jones_grwpcynefin_org/Documents/Eleri/Bwrdd%20a%20Phwyllgorau/Recriwtio/Terfynol/Cytundeb%20Lefel%20Gwasanaeth%20Aelod%20Bwrdd.docx
https://grwpcynefin-my.sharepoint.com/personal/eleri_jones_grwpcynefin_org/Documents/Eleri/Bwrdd%20a%20Phwyllgorau/Recriwtio/Terfynol/Cytundeb%20Lefel%20Gwasanaeth%20Aelod%20Bwrdd.docx
https://grwpcynefin-my.sharepoint.com/personal/eleri_jones_grwpcynefin_org/Documents/Eleri/Bwrdd%20a%20Phwyllgorau/Recriwtio/Terfynol/Crynodeb%20o%20Gynllun%20Corfforaethol%202019-24.pdf
https://grwpcynefin-my.sharepoint.com/personal/eleri_jones_grwpcynefin_org/Documents/Eleri/Bwrdd%20a%20Phwyllgorau/Recriwtio/Terfynol/Crynodeb%20o%20Gynllun%20Corfforaethol%202019-24.pdf
https://www.grwpcynefin.org/cy/about-us/perfformiad/
https://grwpcynefin-my.sharepoint.com/personal/eleri_jones_grwpcynefin_org/Documents/Eleri/Bwrdd%20a%20Phwyllgorau/Recriwtio/Terfynol/Ffurflen%20Gais.docx
https://grwpcynefin-my.sharepoint.com/personal/eleri_jones_grwpcynefin_org/Documents/Eleri/Bwrdd%20a%20Phwyllgorau/Recriwtio/Terfynol/Cym/Ffurflen%20Monitro%20Cydraddoldeb%20.docx
mailto:gwenda.squire@grwpcynefin.org%20



