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Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru 

Disgrifiad cyfranogiad ar gyfer aelodau bwrdd y trydydd 
sector 

Penodiad:  Aelod Cynrychiolydd y Trydydd Sector, Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru 

Yn atebol i’r:  Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru 

Yn gweithio gydag:  Aelodau’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, 
Rhwydweithiau Trydydd Sector lleol, grwpiau unigol 
a gofalwyr, partneriaid statudol. 

Ad-dalu  Sail wirfoddol  

Tymor penodi  Dwy flynedd 

Ymrwymiad amser  Oddeutu 12 cyfarfod y flwyddyn (sesiynau 
datblygu/cyfarfodydd bwrdd) 

Rôl Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Lleol Gogledd Cymru 

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru yn darparu arweinyddiaeth i 
wneud penderfyniadau, canllawiau, dylanwadu a chefnogi i sicrhau darpariaeth 
lwyddiannus y Gwasanaethau Iechyd a Gofal i Bobl yng Ngogledd Cymru. 

Rôl yr Aelod Bwrdd Partneriaeth Unigol a Gofalwyr 

Mae Aelodaeth Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru yn darparu llais ar 
gyfer darparwr gwasanaethau Trydydd Sector sydd â chylch gwaith lleol a 
cenedlaethol.  Bydd yr aelod ychwanegol o'r Trydydd Sector a ddewisir i gynrychioli 
darparwyr gwasanaethau (mae gan Gyngor y Sector Gwirfoddol Gogledd Cymru un 
lle eisoes ar y Bwrdd o ystyried ei gylch gwaith fel partner ymbarél y Trydydd Sector 
sy'n gweithredu yng Ngogledd Cymru) yn cael ei recriwtio a'i benodi drwy lenwi 
ffurflen Mynegi Diddordeb.  Unwaith y bydd y dyddiad cau wedi mynd heibio, ar yr 
amod bod manyleb y person yn cael ei llenwi'n llwyr ac yn bodloni'r gofynion 
cyffredinol ar gyfer aelodaeth, gwahoddir pobl i fynychu cyfarfod dethol cyfoedion 
am hanner diwrnod o drafod/dethol. Bydd pawb yn cael cyfle i gwrdd â'i gilydd, 
trafod y rôl a'r gofynion a dewis darparwr gwasanaeth cynrychioliadol a fydd yn eu 
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cynrychioli/cynrhchioli y Sector ar Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru.  
Anogir y bobl hyn i fynychu fforymau ymgysylltu eraill y Trydydd Sector, fel y rhestrir 
yn y strwythur gwybodaeth/llywodraethu amgaeedig. 

Mae angen i'r broses ddethol ar gyfer aelodau'r Trydydd Sector sy'n cymryd rhan ar 
Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru sicrhau bod y sefydliad a ddewisir 
yn cynrychioli persbectif neu brofiad cenedlaethol, amrywiaeth, daearyddiaeth, 
dealltwriaeth o fodel darparu gwasanaethau gwledig a hefyd amrywiaeth eang o 
brofiad o ddarparu gwasanaethau sy'n gysylltiedig ag iechyd a gofal cymdeithasol 
yng Ngogledd Cymru/yn genedlaethol. 

Bydd y sefydliad a ddewisir yn cael cynnig cymorth i fod yn aelodau cwbl weithredol 
o'r Bartneriaeth. Fodd bynnag, byddem yn disgwyl i'r sefydliad fod â'r sgiliau 
angenrheidiol i sicrhau eu bod yn hyderus wrth ddeall a threulio'r dogfennau a'r 
wybodaeth a ddarperir. 

Sgiliau Personol 

Bydd y meini prawf hyn yn cael eu hasesu yn ystod y broses ymgeisio a’r broses o 
ddethol cyfoedion 

Meini prawf H= 
Hanfodol 

D=Dymuno
l 

Datganiad 
Diddordeb 

/ Proses 
Recriwtio 

Darparwr Gwasanaeth sy'n darparu gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngogledd Cymru a 
chyda chylch gwaith/persbectif cenedlaethol.  

H Datganiad 
Diddordeb 

Yn barod i sefydlu cysylltiadau cryf â 
grwpiau/fforymau lleol sy'n gysylltiedig â’r 
gwasanaethau iechyd a'r gwasanaethau 
cymdeithasol 

H Datganiad 
Diddordeb 

Gallu diwallu ymrwymiad amser rheolaidd i gyfranogi 
at y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 

H Datganiad 
Diddordeb / 

Proses 
Ddethol 
Cyfoedion 
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Meini prawf H= 
Hanfodol 

D=Dymuno
l 

Datganiad 
Diddordeb 

/ Proses 
Recriwtio 

Y gallu a'r sgiliau i hyrwyddo safbwyntiau’r Trydydd 
Sector ac i adlewyrchu eu safbwyntiau. Dealltwriaeth 
o "Gynrychiolaeth". 

 
 
 

H Datganiad 
Diddordeb 

Y gallu i weithio ochr yn ochr ag eraill ac yn enwedig 
fel rhan o bartneriaeth 

 

H Datganiad 
Diddordeb / 

Proses 
Ddethol 
Cyfoedion 

Bod yn ymwybodol o ddeddfwriaeth, polisïau ac 
arferion iechyd a gofal cymdeithasol cenedlaethol a 
lleol 

H Datganiad 
Diddordeb / 

Proses 
Ddethol 
Cyfoedion 

Sgiliau cyfathrebu da ar bob lefel a thrwy amrywiaeth 
o gyfryngau 

H Datganiad 
Diddordeb / 

Proses 
Ddethol 
Cyfoedion 

Gallu bod yn bendant pan fo’r angen H Proses 
Ddethol 
Cyfoedion 

Gallu herio, mewn dull adeiladol.  Mae'n hanfodol bod 
sefydliad y Trydydd Sector yn dangos y gallu i feithrin 
perthynas gadarnhaol ag eraill o fewn persbectif 
amlasiantaethol. 

H Proses 
Ddethol 
Cyfoedion 

Yn hyblyg ac yn gallu addasu H Datganiad 
Diddordeb/ 

Proses Ddethol 
Cyfoedion 
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Meini prawf H= 
Hanfodol 

D=Dymuno
l 

Datganiad 
Diddordeb 

/ Proses 
Recriwtio 

Gallu llunio/ysgrifennu adroddiadau, sgiliau TGCh. D Datganiad 
Diddordeb 

Gallu siarad Cymraeg D Datganiad 
Diddordeb / 

Proses 
Ddethol 
Cyfoedion 
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Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru 
Cynrychiolydd Trydydd Sector (cenedlaethol) 

Mynegiad o Ddiddordeb 
 
Enw:  

Cyfeiriad: 

 

 

Ffôn:  

Ebost:  

Math o wasanaeth a Ddarperir ee Gofalwyr, Anableddau, Gofal yn y Cartref, Pobl 
Hŷn, Plant ac ati  

 

 

 

Diogelu Data Byddwn yn cadw eich manylion cyswllt yn breifat ac yn gyfrinachol. 
Byddant ond yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cysylltu â chi'n uniongyrchol ynghylch 
recriwtio i'r Bwrdd Partneriaeth Gogledd Cymru a'r broses ar gyfer aelodaeth. Efallai y 
bydd cynnwys eich Mynegiad o Ddiddordeb yn cael ei rannu / defnyddio gyda phobl 
eraill yn ystod y Broses Ddethol Cyfoedion. Byddwch yn cael cyfle i rannu hyn ym mha 
bynnag ffordd y dymunwch. 
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Disgrifiwch eich sgiliau a‘ch profiadau isod. Cyfeiriwch at y Disgrifiad Rôl a / neu 
ddogfennaeth aelodaeth ategol arall a ddarperir. 

1. Rydym yn chwilio am bobl sydd â sgiliau dylanwadu a chyfranogi cryf. 
Disgrifiwch yr hyn yr ydych wedi ei wneud yn y maes hwn. Pwy oeddech 
chi'n ceisio dylanwadu a / neu gynnwys a pham? Pa dactegau wnaethoch chi 
eu defnyddio? Sut wnaeth hyn effeithio arnoch chi? 

 

 

2.  Rydym yn chwilio am sefydliadau sy'n gallu tynnu ar eu profiadau diweddar 
neu gyfredol o ddarparu gwasanaethau iechyd a/neu gofal cymdeithasol 
yng Ngogledd Cymru ac yn genedlaethol i lywio eu rôl ar y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru. Amlinellwch rywfaint o'ch profiad a 
sut y byddech yn ei gysylltu â'r rôl hon? 
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3. Rydym yn chwilio am sefydliadau sydd wedi'u cysylltu'n dda yn lleol ac yn 
genedlaethol ac sy'n gallu dangos eu bod yn aelodau o rwydweithiau 
darparwyr gwasanaeth eraill sy'n ymdrin ag iechyd a gofal cymdeithasol. 
Rydym yn chwilio am sefydliadau sy'n gallu dangos profiad 
"cynrychioliadol" eang. Disgrifiwch eich profiad o hyn a sut y byddech yn ei 
ddefnyddio er budd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. 

 

 

4. Rydym yn chwilio am sefydliadau sy'n gallu gweithio fel rhan o 
bartneriaeth ac sy'n fedrus wrth feithrin cysylltiadau cadarnhaol. Sut 
ydych chi'n neu a oeddech chi'n rhyngweithio gydag aelodau partneriaeth 
eraill? Rhowch enghraifft o lwyddiant, a’ch rhan ynddi, gan gynnwys unrhyw 
broblemau a sut y cawsant eu datrys. 
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5. Rydym yn chwilio am bobl sydd yn llawn cymhelliant ac yn ymroddedig. 
Disgrifiwch eich diddordeb mewn bod yn aelod o Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol? 

 

 

Atebwch bob cwestiwn uchod. 

Os nad oes gennych ddigon o le o fewn y ffurflen i ysgrifennu popeth a ddymunech, gallwch 
ategu tudalennau ychwanegol. 

Anfonwch eich cais at: ruth.whittingham@denbighshire.gov.uk erbyn 14.01.2021 

mailto:ruth.whittingham@denbighshire.gov.uk
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