CYFRINACHOL

FFURFLEN GAIS
AELOD O FWRDD CCG

MANYLION PERSONOL
Teitl:
Enw llawn:
Cyfeiriad gan gynnwys cod post:

Rhif ffôn cyswllt:
E-bost:
ADDYSG
(Dechreuwch gyda’r mwyaf diweddar)
Dyddiad (o – i)

Ysgol / Coleg ayyb

Cymhwyster

CYMWYSTERAU / AELODAETH BROFFESIYNOL
Dyddiad ennill

Sefydliad/Corff

Lefel
aelodaeth/cymhwyster

PROFIAD GWAITH
Dechreuwch gyda’r profiad mwyaf diweddar. Gallwch barhau ar dudalen arall os oes angen.
O-i

Enw a lleoliad y sefydliad

Disgrifiad cryno
dyletswyddau

o’r

PROFIAD PERTHNASOL – MATRICS SGILIAU
Nod CCG yw penodi bwrdd yn seiliedig ar sgiliau. Mae'r meysydd cryfder gofynnol hyn
wedi'u llunio gan y Bwrdd presennol, yr Adran Lywodraethu, ac ymgynghorwyr allanol.
Cofnodwch ar y matrics isod eich lefel profiad presennol, ac yna defnyddiwch y blychau
isod i roi esboniad manwl o'r sgiliau hyn. Gallai hyn gynnwys sut yr enilloch y sgiliau hyn,
achosion pan gafodd y sgiliau eu profi, neu wybodaeth arall y teimlwch sy'n berthnasol.
Sgil
Dim
CYLLID
Cyfrifeg
Rheoli Trysorlys
Archwilio (mewnol neu allanol)
Rheoli Risg Strategol
Cyllidebu a Chyllid
Gwybodaeth bellach

Lefel Arbenigedd (ticiwch)
Isel
Canolig
Uchel

EIDDO A DATBLYGU
Rheoli Asedau Strategol
Adeiladu
Adeiladau
newydd:
pensaernïaeth,
cynllunio, dylunio, tirfesur
Rheoli risg strategol, gan gynnwys iechyd a
diogelwch
Buddsoddi
Profiad o’r broses ddatblygu
Gwybodaeth bellach

TAI / GWASANAETHAU CWSMER / CYFLENWI GWASANAETHAU
Dealltwriaeth o anghenion a dyheadau
cwsmeriaid a chymunedau
Deall sut i ymgysylltu â chwsmeriaid a
chymunedau
Gwybodaeth am reoli tai, polisi tai a materion
tai
Datblygu cymunedol a menter gymdeithasol
Dealltwriaeth o ddigideiddio
Gwybodaeth bellach

RHEOLAETH SEFYDLIADOL/CORFFORAETHOL
Profiad ar lefel uwch / weithredol
Adnabod, rheoli a lliniaru risg
Adnoddau Dynol Strategol
Datblygu Busnes
Gwerthu a Marchnata
Rheoli prosiect / contractau
Cyflenwi gwasanaeth atgyweirio a chynnal
a chadw
Diogelu
Profiad Cyfreithiol
Gwybodaeth bellach

YR AMGYLCHEDD GWEITHREDU
Profiad o reoleiddio’r sector tai yng Nghymru
Craffter Masnachol
Gweithio mewn Partneriaeth
Gwybodaeth bellach

GALLU A PHERFFORMIAD
Ymrwymiad i'r sefydliad a'r rôl
Dealltwriaeth o rolau, cyfrifoldebau a
dyletswyddau Aelodau o'r Bwrdd
Dealltwriaeth o strategaeth a'r gallu i feddwl
yn strategol
Y gallu i reoli ffiniau
Sgiliau dadansoddi a holi
Yr hyder i siarad, cyfrannu, a herio'n
adeiladol
Sgiliau rhyngbersonol
Parodrwydd i ddysgu a meddwl yn arloesol
Gwybodaeth bellach

Y GYMRAEG
Ticiwch y blwch sy’n berthnasol i chi, neu defnyddiwch y blwch isod i fanylu ar eich sgiliau
iaith Gymraeg
Mae gennyf lefel brodorol o Gymraeg
Rwy’n siarad Cymraeg yn rhugl
Rwy’n dysgu Cymraeg – canolradd
Rwy’n dysgu Cymraeg – dechreuwr
Nid oes gennyf unrhyw sgiliau iaith Gymraeg
Gwybodaeth bellach

MATRICS SGILIAU – PELLACH
Gan feddwl am yr uchod, pa un sgil arall ydych yn ei chynnig sy’n hanfodol i Aelod o'r Bwrdd.
Rhowch fanylion am pam ydych chi'n credu hyn, ac os yw'n berthnasol, sut y gallwch ddod
â'r sgil hon i'r Bwrdd.

GWIRIO CYMHWYSEDD
Atebwch yr holl gwestiynau isod. Mae angen atebion yn unol â Rheolau CCG ac yn unol â
gofynion Atodlen 1 o Ddeddf Tai 1996. Os nad ydych chi'n deall cwestiwn, cysylltwch â'r
Tîm Llywodraethu
MAEN PRAWF
YDW/OES NA
A ydych wedi'ch gwahardd rhag gweithredu fel cyfarwyddwr
cwmni am unrhyw reswm?
Ydych chi wedi'ch cael yn euog o drosedd dditiadwy o fewn y
pum mlynedd diwethaf?
Ydych chi'n dioddef o Anhwylder Meddyliol fel y'i diffinnir gan
Adran 1 o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 (fel y'i diwygiwyd)?
Ydych chi'n gyflogedig gan CCG ar hyn o bryd?
Ydych chi'n fethdalwr neu'n destun cytundeb gyda chredydwyr?
Ydych chi wedi cael eich tynnu oddi ar fwrdd y gymdeithas neu
gymdeithas dai arall gan LlCC, y Swyddfa ar gyfer Tenantiaid a
Landlordiaid Cymdeithasol yn Lloegr neu Reoleiddiwr Tai'r
Alban?
A ydych yn adnabod neu'n perthyn i unrhyw Gyfarwyddwr,
aelod o'r Bwrdd neu weithiwr Cartrefi Cymunedol Gwynedd?
A oes gennych ddiddordeb, neu a ydych yn y 12 mis diwethaf
wedi bod â diddordeb mewn cwmni, busnes neu gorff statudol.
Mae 'diddordeb' yn cynnwys bod yn Gyfarwyddwr, Aelod o'r
Bwrdd, Perchennog, neu'n berchen ar fwy na 2% o'r cyfalaf
cyfrannau a ddosbarthwyd.
Ydych chi'n denant neu’n lesddeiliad i CCG? Neu a ydych chi'n
meddiannu eiddo sy’n eiddo i neu'n cael ei reoli gan CCG?
Oes gennych chi berthynas neu ffrind agos sy'n meddiannu
eiddo sy’n eiddo i neu'n cael ei reoli gan CCG?
Oes gennych chi ffrind neu berthynas agos sy'n aros am eiddo
ar gofrestr Tai Cyffredin Gwynedd neu a allai ystyried gwneud
hynny?
Os ateboch 'ydw/oes' i unrhyw un o'r uchod, rhowch wybodaeth bellach isod.

DATGANIAD: Llofnodwch a dyddiwch isod i ddatgan bod yr holl wybodaeth a
ddarparwyd gennych yn wir ac yn gywir hyd eithaf eich gwybodaeth

Llofnod:

Dyddiad:

