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Gwneud cais  
 

Diolch am fynegi diddordeb mewn cael eich penodi’n un o Gyfarwyddwyr 
Anweithredol Trafnidiaeth Cymru. Bydd y sawl a benodir i'r rôl newydd hon yn 
cydweithio â Chyfarwyddwyr Anweithredol eraill Trafnidiaeth Cymru, gan fynegi 
safbwynt annibynnol a gwrthrychol a defnyddio'i brofiad o oruchwylio busnesau i 
gefnogi gwaith Trafnidiaeth Cymru. Mae'r Atodiadau'n manylu ar rôl y Cyfarwyddwr 
Anweithredol a manyleb y person, rôl a chyfrifoldebau Trafnidiaeth Cymru, a'r broses 
ddethol. 
 
I wneud cais, ewch i wefan penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru: 
https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-2/xf-
178c1625f899/candidate/jobboard/vacancy/7/adv/.  
 
I wneud cais am y rôl hon, cliciwch ar swydd wag Cyfarwyddwr Anweithredol 
Masnachol ac Ariannol ac yna cliciwch y botwm ‘Gwneud cais’ ar waelod y dudalen 
ar yr ochr chwith. Y tro cyntaf ichi wneud cais am swydd, bydd angen ichi lenwi 
ffurflen gofrestru ar gyfer system ceisiadau ar-lein Llywodraeth Cymru. Dim ond 
unwaith y bydd angen ichi gofrestru, a thrwy wneud hynny, byddwch yn gallu dilyn 
hynt eich cais, ac unrhyw geisiadau eraill y byddwch yn eu gwneud, drwy'ch cyfrif 
cofrestredig. 
 
Ar ôl ichi gofrestru, bydd y ffurflen gais ar gael ichi ei llenwi. I wneud cais, bydd 
angen ichi lanlwytho datganiad personol a CV i'r adran ‘Rhesymau dros wneud cais’ 
ar y ffurflen gais ar-lein.   
 
 
Datganiad Personol 
 
Y datganiad personol yw’ch cyfle chi i ddangos sut yr ydych yn bodloni pob un o’r 
gofynion a ddisgrifir ym manyleb y person. Mater i chi yw penderfynu sut i gyflwyno’r 
wybodaeth. Fodd bynnag, dylech anelu at ddarparu enghreifftiau manwl sy'n dangos 
sut y mae'ch gwybodaeth a'ch profiadau chi yn cyd-fynd â phob maen prawf. Dylech 
hefyd ddisgrifio pa ran y gwnaethoch chi ei chwarae wrth gyflawni canlyniad penodol. 
Bydd hefyd o fudd i'r panel dethol os gallwch nodi'n glir pa dystiolaeth benodol sy'n 
berthnasol i ba faen prawf. Mae rhoi paragraffau ar wahân ar gyfer pob maen prawf 
yn arfer gyffredin.   
 
Ni ddylai'ch datganiad personol fod yn fwy na dwy dudalen. Mae'n bosibl y caiff eich 
cais ei wrthod os ewch chi dros y terfyn hwnnw.   
 
CV  
 
Sicrhewch fod eich CV yn cynnwys manylion cryno eich rôl bresennol neu 
ddiweddaraf, a'r dyddiadau yr oeddech yn ymgymryd â'r rôl honno. Nodwch unrhyw 
benodiadau Gweinidogol sydd gennych ar hyn o bryd neu a fu gennych yn y 
gorffennol.   
 
Datganiad am Amrywiaeth  

 

https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-3/brand-2/candidate/jobboard/vacancy/7/adv/
https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-3/brand-2/candidate/jobboard/vacancy/7/adv/
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Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylai aelodau byrddau cyrff cyhoeddus 
adlewyrchu cymdeithas yng Nghymru – pobl o bob cefndir – i'w helpu i ddeall 
anghenion pobl a gwneud penderfyniadau gwell. Dyna pam mae Llywodraeth Cymru 
yn annog ystod eang ac amrywiol o unigolion i ymgeisio am benodiadau i gyrff 
cyhoeddus. Rydym yn croesawu yn arbennig geisiadau gan bob grŵp heb 
gynrychiolaeth ddigonol gan gynnwys menywod, pobl dan 30 oed, pobl dduon, 
Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, pobl anabl a phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a 
thrawsrywiol. 
 
Cynllun Gwarantu Cyfweliad 

 
Mae gan Lywodraeth Cymru Gynllun Gwarantu Cyfweliad ar gyfer pobl anabl. Mae 
Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diffinio person anabl fel person sydd â nam corfforol 
neu feddyliol sy'n cael effaith niweidiol sylweddol a hirdymor ar ei allu i gyflawni 
gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd. O dan y Cynllun Gwarantu Cyfweliad, bydd 
ymgeisydd anabl yn cael ei ddewis ar gyfer cyfweliad os yw’n bodloni'r meini prawf 
hanfodol gofynnol ar gyfer y swydd. 
 
Amserlen fras 
 
Dyddiad cau:       03/05/2017 
Creu rhestr fer:    11/05/2017 
Cynnal cyfweliadau:           01/06/2017 
 
Ffeithiau allweddol am y swydd 
 
Lleoliad:                             Caerdydd            
Cydnabyddiaeth ariannol:             £337 y dydd 
Ymrwymiad Amser:           1 diwrnod y mis, 12 niwrnod y flwyddyn  
 
Cysylltiadau: 
 
I gael rhagor o wybodaeth am y broses ddethol, cysylltwch â: 
 
Y Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol 
Ffôn:  029 2082 5454 
E-bost: DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk  
 
Am ragor o wybodaeth am rôl Trafnidiaeth Cymru a rôl y Cyfarwyddwr Anweithredol, 
cysylltwch â Simon Jones: 
 
Ffôn: 0300 025 8854 
E-bost: Simon.Jones@Wales.gsi.gov.uk 
 

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch i wneud cais am y swydd hon, cysylltwch â 
Desg Gymorth Canolfan Cydwasanaethau Corfforaethol Llywodraeth Cymru ar 029 
2082 5454 neu anfonwch e-bost i: DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk  
  
 
I gael rhagor o wybodaeth am Benodiadau Cyhoeddus yng Nghymru, ewch i 
www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus  
 

http://www.gov.wales/publicappointments
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Atodiad A 
 

Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol Trafnidiaeth Cymru 
 
 
Disgrifiad o'r rôl a manyleb y person  
 
Rôl a chyfrifoldebau 
 
Bydd y sawl a benodir i'r rôl newydd hon yn cydweithio â Chyfarwyddwyr 
Anweithredol eraill Trafnidiaeth Cymru, gan fynegi safbwynt annibynnol a gwrthrychol 
a defnyddio'i brofiad o oruchwylio busnesau i gefnogi gwaith Trafnidiaeth Cymru.  
 
Gan fod Trafnidiaeth Cymru yn gwmni sy’n eiddo i Weinidogion Cymru, eich prif 
ddyletswydd fydd sicrhau eu bod yn cael gwerth ohono. Mae Bwrdd Trafnidiaeth 
Cymru yn atebol i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith yn 
Llywodraeth Cymru.   
 
Bydd gennych yr un cyfrifoldebau cyfreithiol cyffredinol i Trafnidiaeth Cymru ag 
unrhyw gyfarwyddwyr eraill o dan y Ddeddf Cwmnïau. Mae'r bwrdd cyfan yn gyfrifol 
ar y cyd am hyrwyddo llwyddiant y Cwmni drwy gyfarwyddo a goruchwylio busnes y 
Cwmni.  
 
Mae gan Trafnidiaeth Cymru bedwar prif gyfrifoldeb, fel y’u nodir yn y Cytundeb 
Rheoli, sef: 
 

 Cynnig cyngor a gwasanaeth ymgynghori proffesiynol yng ngyswllt prosiectau 
trafnidiaeth yng Nghymru drwy gynnig cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth 
Cymru.    

 Sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau, a 
hynny o ran y camau statudol a gweinyddol sy'n gysylltiedig â'u paratoi, o ran 
safonau peirianegol, adeiladu, priodoldeb, rheolaeth ariannol a rheolaeth ar 
gontractau, drwy gynnig cymorth i Lywodraeth Cymru a rhannu arbenigedd â 
hi. 

 Cynnig gwasanaethau rheoli prosiectau yng nghyswllt prosiectau trafnidiaeth 
yng Nghymru drwy gynnig cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru. 

 Cymryd pa gamau bynnag sydd, ym marn yr Aelod sy'n Warantwr, yn 
angenrheidiol neu'n ddymunol er mwyn hyrwyddo'r Amcanion, gan gynnwys, 
heb gyfyngiad, rhoi unrhyw gymorth y mae ei angen ar yr Aelod sy'n Warantwr 
yn hynny o beth.   

 
Trafnidiaeth Cymru a'i fwrdd cyfarwyddwyr sy'n gyfrifol am weithgareddau 
gweithredol y cwmni ac am lunio'i strategaeth fusnes a rhoi'r strategaeth honno ar 
waith. 
 
Yn eich rôl fel Cyfarwyddwr Anweithredol, bydd gofyn ichi: 
 

 Herio cynigion a gyflwynir gerbron Bwrdd Trafnidiaeth Cymru, ond gan wneud 
hynny mewn ffordd adeiladol.  

 Mynychu cyfarfodydd Trafnidiaeth Cymru yn rheolaidd (ar hyn o bryd, 
rhagwelir y byddant yn cael eu cynnal bob pedair wythnos) 
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 Craffu ar berfformiad Trafnidiaeth Cymru o ran cyflawni nodau ac amcanion y 
cytunwyd arnynt, a monitro'r ffordd y mae tîm gweithredol Trafnidiaeth Cymru 
yn mynd ati i adrodd  ar berfformiad.  

 Cynnal safonau uchel o uniondeb a gonestrwydd a chynorthwyo'r Cadeirydd 
a'r cyfarwyddwyr eraill i feithrin y diwylliant, y gwerthoedd a'r ymddygiadau 
priodol yn ystafell y bwrdd a thu hwnt.  

 Sicrhau bod Trafnidiaeth Cymru yn parhau'n ariannol hyfyw ac nad yw'r 
cynigion a gyflwynir gerbron Bwrdd Trafnidiaeth Cymru yn groes i fuddiannau'r 
cyfranddalwyr. 

 Ystyried safbwyntiau cyfranddalwyr a rhanddeiliaid eraill pan fo hynny'n 
briodol. 

 Cymeradwyo a llofnodi cyfrifon blynyddol Trafnidiaeth Cymru a sicrhau bod 
unrhyw ddatganiadau a wneir yn adlewyrchiad llawn o sefyllfa ariannol y 
Cwmni. 

 Mynd ati mewn ffordd adeiladol i feirniadu ac i herio'r tîm Gweithredol.  
 
Byddwch yn rhoi sylw i rwymedigaethau perthnasol o dan y gyfraith a rheoliadau sy’n 
bodoli ar y pryd, gan gynnwys Deddf Cwmnïau 2006, Cod Llywodraethu 
Corfforaethol y DU a chanllawiau perthnasol Llywodraeth Cymru ar lywodraethu 
corfforaethol a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Gweision Sifil.   
 
Bydd disgwyl ichi gyflawni'ch dyletswyddau, boed yn statudol, yn ymddiriedol neu'n 
ddyletswyddau o dan y gyfraith gyffredin, yn ffyddlon, yn effeithlon ac yn ddiwyd i 
safon sy'n briodol i swyddogaethau'ch rôl ac i'ch gwybodaeth, eich sgiliau a’ch 
profiad.  
 
Byddwch yn arfer eich pwerau yn eich rôl fel cyfarwyddwr cwmni gan ystyried y 
rhwymedigaethau perthnasol o dan y gyfraith a rheoliadau sy’n bodoli ar y pryd, gan 
gynnwys Deddf Cwmnïau 2006, Cod Llywodraethu Corfforaethol y DU a rheoliadau a 
deddfwriaeth gysylltiedig.   
 
Byddwch yn rhoi sylw penodol i ddyletswyddau cyffredinol cyfarwyddwyr fel y'u nodir 
yn Rhan 10, Pennod 2 o Ddeddf Cwmnïau 2006, gan gynnwys y ddyletswydd i 
hyrwyddo llwyddiant y cwmni.  
 
 
Manyleb y Person 

 
Byddwch yn gallu cynnig cyngor cyffredinol a safbwynt gwahanol am faterion sy'n 
destun pryder. Dylech fod yn gallu cynnig arweiniad ar faterion penodol cyn iddynt 
gael eu codi yng nghyfarfodydd y bwrdd, gan ddefnyddio'ch arbenigedd a'ch profiad. 
 
Byddwch yn gallu cynnal safonau uchel o uniondeb a gonestrwydd. Bydd hynny'n 
cynnwys llywodraethu'r Cwmni, gwneud penderfyniadau a rhoi sicrwydd am reolaeth 
ariannol wrth ystyried, hyrwyddo a diogelu rheoleidd-dra, priodoldeb, fforddiadwyedd, 
cynaliadwyedd, risg, a gwerth am arian ar draws y sector cyhoeddus; a rhoi cyfrif 
mewn ffordd gywir a thryloyw, am sefyllfa a thrafodiadau ariannol y cwmni. Bydd 
rhaid ichi fedru sicrhau safonau uchel o uniondeb wrth reoli arian cyhoeddus.  
 
Er mwyn cael eich ystyried, rhaid ichi allu dangos bod gennych y rhinweddau, y 
sgiliau a'r profiad i fodloni pob un o'r meini prawf hanfodol. 
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Meini Prawf Hanfodol 
 

 Y gallu i fod yn aelod effeithiol o'r bwrdd. 

 Dealltwriaeth o bwysigrwydd arwain timau drwy newid gan gyflawni 
amcanion busnes ar yr un pryd. 

 Y gallu i ddadansoddi, cwestiynu a chynnig atebion i sefyllfaoedd 
cymhleth. 

 Dealltwriaeth o faterion cyllid corfforaethol mewn sefydliadau yn y sector 
cyhoeddus a'r sector preifat. 

 Y gallu i graffu ar strategaethau a chynlluniau amlweddog, a rhoi adborth 
adeiladol er mwyn hyrwyddo llwyddiant y sefydliad.  

 
Y Gymraeg  

 
Mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. 
 
Cydnabyddiaeth ariannol 

 

 Bydd Cyfarwyddwr Anweithredol yn cael tâl o £337 y dydd. Ystyrir bod 
Cyfarwyddwyr Anweithredol  yn ddeiliaid swydd at ddibenion treth ac Yswiriant 
Gwladol. O'r herwydd, bydd y ffioedd a delir yn drethadwy o dan Atodlen E i'r 
Ddeddf Drethi a bydd gofyn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1.  
Didynnir y rhwymedigaethau hyn drwy system gyflogres Llywodraeth Cymru 
a'r ffi net a delir i ddeiliad y swydd. Ni fydd yn rhaid talu TAW ar y ffioedd. 

 

 Gellir hawlio costau teithio ac unrhyw gostau rhesymol eraill a ysgwyddir wrth 
ymgymryd â gwaith Trafnidiaeth Cymru, a hynny yn unol â'r terfynau 
cydnabyddedig. Gallech hefyd fod yn gymwys i hawlio ad-daliad am gostau 
sy'n gysylltiedig â gofal plant/gofal yr henoed/gofalwr cynorthwyol, tra 
byddwch yn gweithio ar ran Trafnidiaeth Cymru. 

 
Ymrwymiad amser 

 
1 diwrnod y mis, 12 diwrnod y flwyddyn.  
 
Hyd y penodiad 

 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith sy’n penderfynu ar hyd y 
penodiad. Bydd yn para hyd at uchafswm o 2 blynedd. 
 
Atebolrwydd 
 
Penodir yr aelodau gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, a 
byddant yn atebol i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith drwy’r 
Cadeirydd am gyflawni eu dyletswyddau ac am eu perfformiad. 
 
Pwy sy'n cael gwneud cais 
 
Dylai ymgeiswyr fod yn bobl sy'n ymddwyn bob amser mewn modd a fydd yn ennyn 
hyder y cyhoedd. 
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Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol bod Deddf Anghymwyso'r Tŷ Cyffredin 1975 neu 
Orchmynion a wnaed o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn berthnasol.  
 
Dylai ymgeiswyr nodi hefyd fod aelodau Trafnidiaeth Cymru yn cael eu  
hanghymhwyso rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, o dan 
Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2015. 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1536/contents/made/welsh 
 
Gwrthdaro Buddiannau 

 
Dylech nodi’n benodol fod gofyn ichi ddatgan unrhyw fuddiannau preifat a allai fod, 
neu y gellid dehongli eu bod, yn gwrthdaro â’ch rôl a’ch cyfrifoldebau fel un o 
Gyfarwyddwyr Anweithredol Trafnidiaeth Cymru, gan gynnwys buddiannau busnes 
neu swyddi o awdurdod y tu allan i’ch rôl yn Trafnidiaeth Cymru. 
 
Os cewch eich penodi, bydd yn ofynnol ichi ddatgan y buddiannau hynny adeg eich 
penodi a chânt eu cofnodi mewn cofrestr a fydd ar gael i’r cyhoedd ei gweld. 
 
Safonau mewn bywyd cyhoeddus 

 
Bydd disgwyl ichi arfer safonau uchel o ran ymddygiad corfforaethol a phersonol. 
Gofynnir i bob ymgeisydd llwyddiannus gadw at God Ymarfer Aelodau Byrddau Cyrff 
Cyhoeddus. I weld y ddogfen honno, ewch i: 
 
http://www.bl.uk/aboutus/governance/blboard/Board%20Code%20of%20Practice%2
02011.pdf 
 
 
 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1536/contents/made
http://www.bl.uk/aboutus/governance/blboard/Board%20Code%20of%20Practice%202011.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/governance/blboard/Board%20Code%20of%20Practice%202011.pdf
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Atodiad B 
 

Rôl a chyfrifoldebau Trafnidiaeth Cymru 
 
Y Cefndir 

 
Sefydlwyd Trafnidiaeth Cymru gan Lywodraeth Cymru yn 2015. Cwmni dielw ym 
mherchenogaeth lwyr ydyw a sefydlwyd er mwyn cynnig cymorth ac arbenigedd i 
Lywodraeth Cymru yng nghyswllt prosiectau trafnidiaeth yng Nghymru. Mae'n un o 
elfennau'r weledigaeth sydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer darparu system 
drafnidiaeth integredig yng Nghymru a fydd yn gweddnewid y sefyllfa bresennol, gan 
ddarparu trafnidiaeth gynaliadwy, fforddiadwy, diogel, o ansawdd uchel i bawb.   
 
Wrth lunio strwythur y cwmni, gwnaed hynny mewn ffordd a fydd yn caniatáu iddo fod 
yn hyblyg, i weithredu'n gyflym ac i addasu adnoddau yn ôl yr angen, a hynny er 
mwyn diwallu anghenion prosiectau, bodloni gofynion amrywiol a galluogi 
Llywodraeth Cymru i recriwtio sgiliau o'r farchnad yn gynt. 
 
Mae wrthi ar hyn o bryd yn llunio ac yn cynnal y broses gaffael ar gyfer 
gwasanaethau rheilffordd nesaf Cymru a'r Gororau a'r Metro ar ran Llywodraeth 
Cymru. 
 
Rôl y Bwrdd 
 

1. Caiff y Cadeirydd ac aelodau'r bwrdd eu penodi yn unol ag Erthyglau 

Cymdeithasu Trafnidiaeth Cymru ac maent yn gyfrifol ar y cyd am:  

 

 Gynnig arweinyddiaeth effeithiol; diffinio a datblygu cyfeiriad strategol a 

gosod amcanion heriol. 

 Hyrwyddo safonau uchel o ran cyllid cyhoeddus, a chynnal egwyddorion 

rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian. 

 Sicrhau bod gweithgareddau Trafnidiaeth Cymru yn cael eu cyflawni 

mewn ffordd effeithlon ac effeithiol.  

 Monitro perfformiad Trafnidiaeth Cymru i sicrhau ei fod yn cwrdd â'i nodau, 

ei amcanion a'i dargedau perfformiad yn llawn. 

 Sicrhau bod trefniadau effeithiol yn eu lle i roi sicrwydd am reoli risg, 

llywodraethu a rheolaeth fewnol. Mae disgwyl i'r bwrdd ei sicrhau ei hun 

bod y systemau rheolaeth fewnol a rheoli risg yn effeithiol.  

 

2. Mae cyfrifoldebau'r Cadeirydd fel un o Swyddogion Cyfrifyddu Llywodraeth 

Cymru yn cael eu rhannu ag aelodau eraill y bwrdd, a disgwylir iddynt 

gefnogi'r Cadeirydd yn hynny o beth a gweithredu yn unol â'r cyfrifoldebau 

hynny wrth gyflawni eu swyddogaethau eu hunain. Yn  benodol, ond heb fod 

yn llwyr-gyfyngedig i'r isod, mae'r bwrdd yn gyfrifol am: 

 

 Gosod a gweithredu nodau ac amcanion Trafnidiaeth Cymru, gan wneud 

hynny mewn ffordd sy'n cyd-fynd a'i ddiben cyffredinol ac o fewn y fframwaith 

file://HBA75/AppData4/D/donovanl/in


Trafnidiaeth Cymru 
 

10 

polisi ac adnoddau y penderfynir arno gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr 

Economi a'r Seilwaith.   

 Sicrhau bod Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith yn cael 
gwybodaeth reolaidd a llawn am unrhyw newidiadau sy'n debygol o effeithio ar 
gyfeiriad strategol Trafnidiaeth Cymru neu ar ei allu i gyrraedd ei dargedau, 
ynghyd â gwybodaeth am y camau y mae angen eu cymryd er mwyn mynd i'r 
afael â newidiadau o'r fath.  

 Sicrhau cydymffurfiaeth ag unrhyw ofynion statudol neu weinyddol sy'n 

gysylltiedig â defnyddio arian cyhoeddus; bod y bwrdd yn gweithredu o fewn 

terfynau ei awdurdod statudol ac unrhyw awdurdod dirprwyedig, ac yn unol ag 

unrhyw amodau eraill sy'n gysylltiedig â defnyddio arian cyhoeddus; a'i fod, 

wrth wneud penderfyniadau, yn ystyried canllawiau a gyhoeddir gan 

Lywodraeth Cymru. 

 Sicrhau ei fod yn cael ac yn mynd ati'n rheolaidd i adolygu gwybodaeth 
ariannol sy'n ymwneud â rheoli Trafnidiaeth Cymru; ei fod yn cael gwybod yn 
brydlon am unrhyw bryderon am weithgareddau Trafnidiaeth Cymru; a, lle bo 
hynny'n gymwys, ei fod yn rhoi sicrwydd pendant i Ysgrifennydd y Cabinet 
dros yr Economi a'r Seilwaith fod camau priodol wedi'u cymryd i unioni'r 
sefyllfa ac i fynd i'r afael â phryderon o'r fath. 

 Arddel safonau uchel o lywodraethu corfforaethol bob amser, er mwyn mynd 

i'r afael â risgiau ariannol allweddol a risgiau eraill. 

 

3. Caiff y bwrdd ddirprwyo'r cyfrifoldeb dros weinyddu materion rheoli beunyddiol 

i staff ond bydd yn parhau'n gyfrifol ac yn atebol am y materion hynny yn y pen 

draw. Rhaid i Trafnidiaeth Cymru gadw rhestr o faterion a gedwir yn ôl i'r 

bwrdd benderfynu arnynt, yn ogystal â chynllun dirprwyo a gymeradwywyd 

gan y bwrdd.  

 

4. Wrth ymgymryd â'u dyletswyddau a'u cyfrifoldebau, rhaid i aelodau'r bwrdd 

gydymffurfio â'r dyletswyddau cyffredinol a nodir yn Neddf Cwmnïau 2006. 

Mae'r Ddeddf honno'n codeiddio dyletswyddau sydd gan gyfarwyddwyr o dan 

y gyfraith gyffredin a'u dyletswyddau ecwitïol ac yn nodi saith dyletswydd 

gyffredinol sydd gan gyfarwyddwyr: 

 

 Gweithredu o fewn eu pwerau yn unol â chyfansoddiad y cwmni a pheidio 

â defnyddio'r pwerau hynny ond at y dibenion y'u rhoddwyd ar eu cyfer.  

 Hyrwyddo llwyddiant y cwmni er budd ei aelodau.  

 Arfer barn annibynnol.  

 Arfer gofal, sgil a diwydrwydd rhesymol.  

 Osgoi gwrthdaro buddiannau.  

 Peidio â derbyn buddion oddi wrth drydydd partïon.  

 Datgan diddordeb mewn trafodiad neu drefniant arfaethedig.  

 

5. Hefyd, rhaid i Gyfarwyddwyr Anweithredol: 
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 Gydymffurfio bob amser a Chod Ymddygiad Trafnidiaeth Cymru ar gyfer 

Aelodau'r Bwrdd, â chyda'r rheolau sy'n ymwneud â defnyddio arian 

cyhoeddus, a gwrthdaro buddiannau.  

 Peidio â defnyddio gwybodaeth a gafwyd yn ystod eu gwasanaeth 

cyhoeddus er mantais bersonol neu elw gwleidyddol, na cheisio 

defnyddio'r cyfle i roi gwasanaeth cyhoeddus i hyrwyddo eu buddiannau 

preifat neu fuddiannau pobl neu sefydliadau y mae ganddynt berthynas â 

hwy;    

 Cydymffurfio â rheolau Trafnidiaeth Cymru ar dderbyn rhoddion a 

lletygarwch a phenodiadau busnes.  

 Gweithredu bob amser yn ddidwyll ac er budd pennaf Trafnidiaeth Cymru. 
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Atodiad C 

Y broses ddethol 
 
Bydd y panel cyfweld yn asesu CVs a datganiadau personol yr ymgeiswyr i 
benderfynu pwy, yn ei farn ef, sy’n bodloni gofynion y rôl orau a phwy ddylai gael ei 
wahodd i gyfweliad. Bydd y panel yn dibynnu’n llwyr ar yr wybodaeth a ddarperwch 
yn eich CV a’ch datganiad i asesu a oes gennych y sgiliau a’r profiad sydd eu 
hangen.  Gofalwch felly eich bod yn darparu tystiolaeth sy’n dangos sut yr ydych yn 
bodloni’r holl feini prawf hanfodol. 
 
Bydd y panel yn dethol yn cael ei gadeirio gan James Price, Dirprwy Ysgrifennydd 
Parhaol, Llywodraeth Cymru a bydd hefyd yn cynnwys Alyson Rogers, Pennaeth 
Cyllid a Pherfformiad, Llywodraeth Cymru a Chris Gibb, Aelod o'r Bwrdd Cynghori 
Strategol ar Drafnidiaeth, fel aelod annibynnol o'r panel. 
 
Gan ddibynnu ar nifer y ceisiadau a ddaw i law, efallai y bydd eich cais yn cael ei roi 
ar "restr hir" cyn iddo gael ei roi i'r panel sy'n llunio rhestr fer. Dylech fod yn 
ymwybodol ei bod yn bosibl na fydd eich cais yn cael ei ystyried yn llawn gan y panel 
cyfan mewn sefyllfa o'r fath. 
 
Rydym yn rhagweld  y bydd y panel wedi penderfynu yn ystod mis Ebrill 2017 pwy 
fydd yn cael ei wahodd i gyfweliad ym mis Ebrill 2017. 
 
Dim ond yr ymgeiswyr cryfaf a fydd, ym marn y panel, wedi dangos eu bod yn 
bodloni’r meini prawf ym manyleb y person orau fydd yn cael eu gwahodd i 
gyfweliad. Ond os ydych wedi ymgeisio o dan y cynllun gwarantu cyfweliad a’ch bod 
yn bodloni meini prawf gofynnol hanfodol y swydd, yna cewch chithau hefyd eich 
gwahodd i gyfweliad.   
 
Os byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad ac na fydd dyddiad y cyfweliad eisoes 
wedi'i nodi yn y pecyn gwybodaeth hwn, byddwn yn ceisio rhoi cymaint o rybudd â 
phosibl ichi am ddyddiad y cyfweliad. Os na allwch ddod i’r cyfweliad ar y diwrnod 
hwnnw, gwnawn ein gorau i’w aildrefnu ond efallai na fydd hynny’n bosibl oherwydd 
cyfyngiadau’r amserlen benodi neu oherwydd na fydd y panel dethol ar gael.  
 
Bydd y system Penodi yn anfon e-bost atoch i roi gwybod ichi a fyddwch wedi cael 
eich gwahodd i gyfweliad ai peidio. Ein bwriad yw cynnal cyfweliadau yng 
Nghaerdydd. 
 
Os byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad, bydd y panel yn eich holi am eich 
sgiliau a'ch profiad, gan ofyn cwestiynau penodol i asesu a ydych yn bodloni'r meini 
prawf a bennwyd ar gyfer y rôl. 
 
Caiff yr ymgeiswyr sydd, ym marn y panel, yn “benodadwy” eu hargymell i’r 
Gweinidogion, a fydd yn penderfynu’n derfynol ar y mater. Gallai’r Gweinidog ddewis 
cyfarfod â’r ymgeiswyr hynny cyn penderfynu. Bydd bwlch amser rhwng y cyfweliad 
a’r penderfyniad penodi terfynol. Bydd yr ymgeiswyr a fydd wedi'u cyfweld yn cael yr 
wybodaeth ddiweddaraf am hynt y broses honno.  
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Os byddwch yn llwyddiannus, cewch lythyr yn eich penodi’n gyfarwyddwr 
anweithredol Trafnidiaeth Cymru, a bydd y llythyr hwnnw hefyd yn cadarnhau o dan 
ba amodau y caiff y penodiad ei gynnig ichi.  
 
Os na fyddwch yn llwyddiannus yn y cyfweliad, bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi 
gwybod ichi. Rydym yn gwerthfawrogi ei bod yn cymryd llawer o amser ac ymdrech i 
wneud cais am swydd a bod adborth yn rhan werthfawr o'r broses. O ganlyniad, bydd 
y llythyr yn nodi pwy y gallwch ofyn iddynt am adborth ar eich cyfweliad a'ch cais, os 
ydych yn dymuno gwneud hynny. 
 
Ymholiadau 
 
Os oes gennych gwestiynau am eich cais, cysylltwch â Desg Gymorth y 
Cydwasanaethau Corfforaethol ar 029 2082 5454 neu 
DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk 
 
Os nad ydych yn hollol fodlon 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio prosesu'r holl geisiadau mor gyflym â phosibl a 
thrin pob ymgeisydd yn gwrtais. Os ydych am gwyno am y ffordd yr ymdriniwyd â'ch 
cais, cysylltwch â Desg Gymorth y Cydwasanaethau Corfforaethol ar 029 2082 5454 
neu drwy anfon e-bost i DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk

