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Cyfleoedd ar 
gyfer Cysyllteion

Mae’r Cyngor yn chwilio am hyd at ddau o bobl i ymuno â ni fel Cysyllteion.

Rydym yn arbennig o awyddus i ddenu bydwragedd cofrestredig a/neu weithwyr 
proffesiynol bydwreigiaeth neu nyrsio o gymunedau duon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

Mae hwn yn gyfle i gael profiad uniongyrchol o beth sydd ynghlwm â bod yn aelod o 
Gyngor, ynghyd â datblygu’r sgiliau a’r arbenigedd sydd eu hangen i fod yn Gyfarwyddwr 
Anweithredol.

Bydd cysyllteion yn cael cyfle i fod ynghlwm â phob agwedd o waith y Cyngor a byddan 
nhw’n cyfrannu at fusnes y Cyngor mewn ffordd debyg i aelodau penodedig y Cyngor

Rydym yn chwilio am unigolion sydd â’r dalent, y gallu a’r potensial i ddatblygu’r sgiliau 
sydd eu hangen i lwyddo mewn swyddogaeth ar lefel Anweithredol ac a all gynnig 
persbectif ychwanegol at drafodaethau’r Cyngor.

Beth sydd ynghlwm â hyn?
Fel cysylltai, byddwch chi’n cael cyfleoedd i wneud bron bopeth y byddai aelod penodedig 
o’r Cyngor yn ei wneud, gan gynnwys:

• Paratoi, mynychu a chyfrannu barn mewn seminarau’r Cyngor, cyfarfodydd cyfrinachol
a chyhoeddus ar draws amrediad llawn o fusnes y Cyngor. (Cynhelir seminar a/neu
gyfarfod Cyngor bob mis ar wahân i fis Awst).

• Cyfrannu at Bwyllgorau’r Cyngor, os yw’r Cadeirydd yn gofyn i chi wneud hynny.
• Datblygu dealltwriaeth dda ynglŷn ag amrediad gwaith CNB, diweddaru eich hun ynglŷn

â busnes y Cyngor, gan ddarllen diweddariadau a gwybodaeth yn rheolaidd.
• Cymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau’r Cyngor, fel ymgysylltu â

rhanddeiliaid a lle y bo’n bosibl unwaith eto, ymweliadau â lleoedd mae nyrsys a
bydwragedd yn gweithio, ac yn Lloegr, lle mae cysyllteion nyrsio yn gweithio.

• Mabwysiadu Côd Ymddygiad, Gwerthoedd ac Ymddygiadau’r Cyngor a pholisïau a
phrosesau eraill, gan gynnwys proses arfarnu flynyddol.

• Cymryd rhan mewn rhaglen gynefino gynhwysfawr a gweithio gyda ni ar gynllun i’ch
helpu chi ddatblygu eich sgiliau a’ch arbenigedd i ddod yn Gyfarwyddwr Anweithredol,
gan gynnwys cysgodi aelodau eraill o’r Cyngor.
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Er y byddwch chi’n cael y cyfle i gyfrannu at waith y Cyngor mewn ffordd debyg i aelod 
penodedig, mae ychydig o wahaniaethau:

• Fel cysylltai, ni fyddwch yn pleidleisio ar benderfyniadau’r Cyngor; fodd bynnag,
mae pleidleisiau yn brin, gan fod y Cyngor yn ceisio gwneud penderfyniadau drwy
gonsensws lle bynnag y bo’n bosibl.

• Fel cysylltai, ni fyddwch chi’n Ymddiriedolwr yr Elusen nac yn atebol i ddyletswyddau,
cyfrifoldebau na rhwymedigaethau cyfreithiol aelodau penodedig y Cyngor.

Gobeithiwn y bydd y swyddogaethau hyn yn cynnig mewnwelediad a phrofiad i chi o’r 
hyn y mae’n olygu i fod yn aelod o’r Cyngor. Er hynny, nid yw’n gam ymlaen awtomatig at 
aelodaeth lawn o’r Bwrdd. Byddech chi angen ymgeisio yn y ffordd arferol drwy broses 
agored a chystadleuol ar gyfer unrhyw swydd wag a all godi yn y dyfodol, oherwydd y 
Cyfrin Gyngor yn unig all benodi aelodau o’r Cyngor.

Faint o amser fydd yn rhaid i mi neilltuo?
Rydym yn disgwyl i’r penodiadau hyn fod am hyd at ddwy flynedd. Yn ystod yr amser 
hwnnw, byddech chi angen bod yn fodlon ac yn gallu neilltuo oddeutu 3 diwrnod bob mis 
i weithgareddau’r Cyngor. Nid yw’r rhain o angenrheidrwydd yn 3 diwrnod gwaith – bydd 
rhywfaint o’r amser hwn yn waith paratoi a darllen y gallwch chi ei wneud ar adegau sy’n 
fwyaf cyfleus i chi.

Byddwch chi’n derbyn lwfans yn seiliedig ar yr amser a ymrwymwyd (ar hyn o bryd, mae’n 
£286 y diwrnod) yn unol â pholisïau lwfans y Cyngor. Byddwn yn talu am unrhyw deithio 
rhesymol neu fân dreuliau eraill yn unol â pholisi’r Cyngor.

Byddwch chi angen derbyn cefnogaeth a chaniatâd llawn eich cyflogwr neu unrhyw 
sefydliad neu gorff yr ydych chi’n gweithio ynddo er mwyn ymgeisio am y swyddogaethau 
hyn, gan gynnwys parodrwydd i’ch rhyddhau chi i fynychu cyfarfodydd y Cyngor a 
gweithgareddau eraill.
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Beth ydym yn chwilio amdano?
Byddwn yn defnyddio’r meini prawf canlynol er mwyn asesu addasrwydd ar gyfer y 
swyddogaethau hyn. Mae’r rhain yn cael eu modelu ar y cymwyseddau a ddisgwylir gan 
aelodau penodedig o’r Cyngor.

Meini Prawf y byddwn yn eu defnyddio er mwyn 
penderfynu a ydych chi’n addas

• Dealltwriaeth o ddiogelu’r cyhoedd drwy reoliad proffesiynol ynghyd ag 
ymrwymiad tuag ati.

• Ynni a brwdfrydedd i ddatblygu’r sgiliau a’r arbenigedd sydd eu hangen 
i ddod yn Gyfarwyddwr Anweithredol effeithiol, ynghyd â chwilfrydedd a 
pharodrwydd i ddysgu.

• Potensial i feddwl yn strategol, camu’n ôl a gweld y darlun mawr.
• Potensial i ddatblygu’r sgiliau i graffu, herio mewn ffordd adeiladol a chefnogol a 

nodi pa bryd a sut i geisio cael sicrwydd.
• Tystiolaeth ynglŷn ag agwedd ddadansoddol, gyda photensial i ddatblygu’r gallu i 

bwyso a mesur materion cymhleth a bod yn ddoeth eich barn.
• Parodrwydd i ddatblygu dealltwriaeth o amrediad y problemau sefydliadol a 

busnes y mae’r Cyngor yn ymdrin â nhw, ynghyd â pharodrwydd i ddatblygu’r 
wybodaeth a’r sgiliau i wneud cyfraniad strategol ac adeiladol mewn 
trafodaethau.

• Parodrwydd i ddatblygu’r gallu i weithio yn llwyddiannus fel rhan o dîm o 
gydweithwyr Anweithredol a Gweithredol, gyda thystiolaeth o barchu a 
gwrando ar eraill, gan ennill parch cydweithwyr a chyfrannu yn adeiladol tuag at 
drafodaethau torfol. 

• Ymrwymiad personol i lywodraethiant da a chynnal egwyddorion cydnabyddedig 
bywyd cyhoeddus.

• Parodrwydd a gallu i ennill dealltwriaeth ynglŷn â sut mae bod yn elusen yn 
effeithio ar waith y Cyngor.

Nodwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid i chi fod yn meddu ar gofrestriad 
cyfredol gyda’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, heb unrhyw gyfyngiadau ar 
eich ymarfer a’ch bod yn cynnal hyn, gan gynnwys ailddilysu, drwy gydol 
amser y swyddogaeth.
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Beth fyddwch chi’n gyflawni wrth fod yn Gysylltai?
Erbyn diwedd y cynllun, byddem yn disgwyl i gysyllteion fod wedi datblygu ac yn gallu 
dangos y sgiliau a’r gallu i gyfrannu yn effeithiol at amrediad o gyfrifoldebau’r Cyngor 
a amlinellir isod.

Mae’n rhaid i aelodau’r Cyngor fod yn ymrwymedig i ddiogelu’r cyhoedd ac i ddiben 
statudol y CNB. Mae’n rhaid iddyn nhw feddu ar y dewrder i siarad allan a herio, gan 
weithio yn effeithiol gyda chyd-aelodau. Nid oes raid iddyn nhw o angenrheidrwydd 
feddu ar wybodaeth arbenigol ynglŷn â rheoleiddio nac (yn achos aelodau lleyg) o’r 
gwasanaeth iechyd.

Darparu cyfeiriad strategol ar gyfer y CNB:

• Ysgwyddo cyfrifoldeb dros strategaeth gorfforaethol, cynlluniau busnes a chyllidebau a 
datblygu’r fframwaith ar gyfer adolygu polisïau a pherfformiad gweithredol.

• Goruchwylio datblygu polisïau a gwneud penderfyniadau mawr ynglŷn â pholisïau.

Sicrhau ac adolygu effeithiolrwydd y CNB wrth gyflawni ei ddiben statudol:

• Sicrhau bod ffocws y sefydliad ar y diben craidd o ddiogelu’r cyhoedd.
• Gwerthuso effeithiolrwydd y Cyngor wrth gyflawni ei ddiben statudol.

Darparu goruchwyliaeth dros weithrediadau’r CNB, gan sicrhau eu bod yn gydnaws â’r 
cyfeiriad strategol:

• Gwneud y Weithrediaeth yn atebol am reoli’r gweithrediadau o ddydd i ddydd, gan 
sicrhau bod adnoddau yn cael eu defnyddio yn effeithiol ac yn briodol.

• Gwneud y Weithrediaeth yn atebol am sicrhau bod gweithrediadau’r CNB wedi cael eu 
trefnu mewn ffyrdd sy’n hwyluso cyflawni’r swyddogaethau craidd i’r safon orau, a bod 
hyn yn cael ei gadw o dan adolygiad wrth i amgylchiadau newid.

Monitro cysylltiadau allanol y CNB, er mwyn sicrhau bod hyder y cyhoedd a’r 
rhanddeiliaid yn cael ei gynnal:

• Sicrhau bod gan y CNB fesurau i ymgysylltu â rhanddeiliaid a chyda sefydliadau 
perthnasol eraill ac asiantaethau llywodraeth ym mhedair gwlad y DU.

• Lle y bo’n briodol, gweithredu yn bersonol i gefnogi a hyrwyddo buddiannau’r CNB  
yn allanol.

Cyflawni holl gyfrifoldebau fel ymddiriedolwyr yr elusen dros y CNB:

• Sicrhau bod y CNB yn gweithredu o fewn fframwaith y gyfraith elusen bob amser, a’i fod 
yn cyflawni ei ddibenion elusennol. 

• Ysgwyddo cyfrifoldeb dros yr holl swyddogaethau priodol, gan gynnwys rheoli eiddo; 
cyflogi staff; iechyd a diogelwch; a chydraddoldeb ac amrywiaeth.



Mwy o wybodaeth ynglŷn â’r Cyngor, beth mae’n wneud 
a sut mae’n gweithio
Rheoleiddiwr proffesiynol dros nyrsys a bydwragedd yn y DU, ac ar gyfer cysyllteion nyrsio 
yn Lloegr ydym ni. Ein diben trosfwaol yw ‘diogelu’r cyhoedd’. Ein cyfrifoldebau statudol 
craidd yw cynnal y gofrestr, gosod safonau, sicrhau ansawdd yr addysg ac ymchwilio i 
bryderon ynglŷn ag addasrwydd y bobl sydd ar ein cofrestr i ymarfer.

Y Cyngor yw ein corff llywodraethu. Mae ganddo 12 aelod: 6 o bobl leyg a 6 o bobl o’r 
proffesiynau yr ydym yn eu rheoli. Penodir aelodau’r Cyngor gan y Cyfrin Gyngor. Disgwylir 
i’r Cadeirydd ac aelodau’r Cyngor gynnal Côd Ymddygiad y Cyngor sy’n seiliedig ar Saith 
Egwyddor Bywyd Cyhoeddus (‘egwyddorion Nolan’) ac er mwyn darparu model rôl ar 
gyfer ein gwerthoedd: Teg, Caredig; Cydweithredol ac Uchelgeisiol.

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i fod yn agored ac yn dryloyw, gan gynnal cyfarfodydd yn 
gyhoeddus o leiaf chwe gwaith y flwyddyn. Gellir gweld mwy o wybodaeth ynglŷn â sut 
mae’r Cyngor yn gweithio a’r aelodaeth bresennol yma. Efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi 
edrych ar y pecynnau agenda ar gyfer cyfarfodydd diweddar y Cyngor a’n Strategaeth ar 
gyfer 2020-2025 yma.

Mae Andrea Sutcliffe, Y Prif Weithredwr a’r Cofrestrydd a’r tîm Gweithredol yn gyfrifol am 
redeg CNB o ddydd i ddydd.

A oes gennych chi ddiddordeb?

Dylai ymgeiswyr wneud cais am y swyddogaeth hon drwy ein gwefan 
www.saxbam.com/appointments drwy ddefnyddio’r côd QAQZB1.

Cliciwch ar y botwm ‘ymgeisio’ a dilynwch y cyfarwyddiadau i lanlwytho:

• CV
• Datganiad yn cefnogi pam yr ydych chi’n addas (dim mwy na 2 dudalen os

gwelwch yn dda)
• Rhif PIN CNB (mae hwn yn angenrheidiol)
• Dau ganolwr
• Ffurflen ar gyfer monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ar ddydd Llun, 1 Medi 2020
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