
Adolygu Recriwtio Aelod Bwrdd Tenant

Cefndir

Yn Adra, rydym yn falch o fod yn sicrhau bod llais y tenant wrth galon ein
gwaith. Rydym eisiau i’n cwsmeriaid gael cyfle i ddylanwadu a siapio ein
gwasanaethu  presennol  a  rhai’r  dyfodol  a  chael  effaith  gadarnhaol  ac
uniongyrchol ar ein gweithgareddau.  Rydym yn rhoi cyfle ar bob lefel i
sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael y cyfle i ddweud eu dweud.

Mae ein rheolau yn caniatáu i denantiaid eistedd ar Fwrdd Adra ac mae
cael barn a phrofiad tenant ar ein Bwrdd yn set o sgiliau hanfodol. Rydym
eisiau gwneud y broses ar gyfer recriwtio tenantiaid fel  aelodau Bwrdd
hyd yn oed haws. Mae’r adroddiad yma yn rhoi manylion sut rydym yn
gwneud hyn a’r adolygiad diweddar fel bod y broses recriwtio yn un gwell.

Ar ôl trafodaethau diweddar gyda’r Bartneriaeth Tenantiaid a Phreswylwyr
yn  gynharach  eleni,  amlygwyd  y  gwahaniaethau  rhwng  y  broses  o
recriwtio aelodau tenantiaid ac annibynnol i  Fwrdd Adra. Roedd teimlad
bod y broses recriwtio ar gyfer tenantiaid yn llawer iawn fwy cymhleth a
bod angen adolygu i gyd fynd â’r broses symlach sydd mewn lle ar gyfer
aelodau annibynnol y bwrdd.

Mae'r adroddiad hwn yn ceisio rhoi mwy o fanylion am y mater a sut mae
wedi codi ei ben, ac mae'n cynnig ffordd ymlaen i sicrhau tegwch rhwng
holl aelodau'r Bwrdd yn y dyfodol.

Sut rydym yn dewis tenantiaid fel aelodau Bwrdd ar hyn
o bryd: 

1. Rhaid i denantiaid gyflwyno ffurflen gais ar gyfer y rôl.
2. Rhaid i ymgeiswyr tenantiaid sy'n dymuno gwneud cais i fod ar y

Bwrdd  gymryd  rhan  mewn  diwrnod  asesu  trylwyr  gydag
ymgynghorydd  arbenigol  i  ddangos  cymhwysedd  cyn  cael  eu
hystyried ar gyfer y Bwrdd.

3. Yna, byddai’r Bwrdd yn ystyried y canlyniadau ac os yw’r ymgeisydd
yn cyflawni criteria y rôl.  

4. Os yw ymgeiswyr yn pasio’r cam uchod, a bod llai o seddi nag sydd
yna  o  ymgeiswyr  addas,  yna  bydd  etholiad  yn  cael  ei  chynnal
ymhlith tenantiaid drwy bapur pleidleisio.

Ar y llaw arall, mae Aelodau Annibynnol yn dilyn proses yn seiliedig ar
sgiliau sy’n cynnwys:

1. Cyflwyno ffurflen gais ar gyfer y rôl.
2. Cyfweliad  ffôn  i  asesu  cymhwysedd ac  yna  Cyfweliad  Panel  sy’n

para tuag awr.
3. Yna mae'r Panel  yn gwneud argymhelliad i'r  Bwrdd ac yna mae’r

ymgeisydd yn cael eu penodi.  



Galwyd gan y Bartneriaeth Tenantiaid a Phreswylwyr i'r Bwrdd
adolygu'r polisi a'r broses i ddod â chysondeb a thegwch yn y
ffordd y mae holl aelodau'r Bwrdd yn cael eu dewis i ymuno
gyda Bwrdd Adra.

Beth arweiniodd at y llwybrau gwahanol ar gyfer dod
yn aelod Bwrdd?

Mae’r gwahanol brosesau o ddewis aelodau tenantiaid ac annibynnol yn
dod o’r cyfnod pan ffurfiwyd Cartrefi Cymunedol Gwynedd, sef yr hen
enw ar gyfer Adra.

Roedd y Ddogfen Gynnig, sail y cwmni newydd, wedi cytuno y byddai
tenantiaid  yn  cael  ei  dewis  ar  gyfer  y  Bwrdd  drwy  bleidlais  ymhlith
tenantiaid drwy gynnal etholiad. 

Nawr, mae yna alw i sicrhau bod darparwyr tai cymdeithasol fel Adra yn
symud at recriwtio Bwrdd yn seiliedig ar sgiliau pobl. Mae hyn yn helpu i
ymdrin â heriau cymhleth a risgiau sy’n wynebu’r sector.

Er  mwyn  sicrhau  bod  yna’r  cydbwysedd  cywir  o  sgiliau  ar  y  Bwrdd,
penderfynwyd cyflwyno Diwrnod Asesu ar gyfer Tenantiaid yn debyg i’r
broses yn seiliedig ar sgiliau ar gyfer aelodau annibynnol. 

Yn anffodus, mae cymryd rhan mewn diwrnod asesu ac yna etholiad yn
rhywbeth a all ddigalonni llawer o denantiaid a fyddai gan ddiddordeb
ymuno  gyda  Bwrdd  Adra.  Mae'r  bleidlais  yn  cael  ei  gweld  fel
cystadleuaeth poblogrwydd sydd bellach yn broses hen ffasiwn.  

Oherwydd  hyn,  prin  iawn  oedd  y  diddordeb  ymhlith  tenantiaid  oedd
eisiau ymuno gyda Bwrdd Adra. Rydym yn gobeithio y bydd yr adolygiad
yma yn mynd i’r afael â’r sefyllfa ac yn sicrhau bod yr ymgeiswyr iawn
yn cael eu dewis i ymuno efo'r Bwrdd.
 

Beth rydym am ei newid 

Bu i Fwrdd Adra ystyried pryderon y Bartneriaeth Tenantiaid ar y mater a
chytuno y gall y sefyllfa ymddangos yn annheg ar gyfer tenantiaid. Roedd
y Bwrdd yn teimlo bod angen ymdrechu i ymateb yn gadarnhaol i’r broses
recriwtio gan sicrhau cysondeb a thegwch ar gyfer tenantiaid ac aelodau
annibynnol fel ei gilydd.

Felly, yn y dyfodol, y cynnig yw bod y broses dau gam ar gyfer Aelodau
Annibynnol yn cael ei ddilyn ar gyfer Tenantiaid a fyddai’n gwneud cais i
fod ar y Bwrdd. Mae hyn yn golygu tynnu’r gofyniad i  gynnal Diwrnod



Asesu a’r proses ethol fel nad yw’n atal tenantiaid rhag gwneud cais am y
rôl.  

Caiff ei gynnig hefyd bod rhaglen Academi Tenantiaid y Bwrdd yn cael ei
gynnal yn flynyddol er mwyn cael  cymaint ag sy’n bosib o ddiddordeb
mewn dod yn aelod Bwrdd yn y dyfodol. Byddai hwn yn rhaglen hyfforddi
achrededig i gynnig sgiliau newydd ychwanegol i denantiaid.  

Rydym yn credu felly y bydd y broses newydd ar gyfer recriwtio a dewis
yn creu Bwrdd gwell a mwy amrywiol. Byddwn yn cael yr ymgeiswyr gorau
i ychwanegu gwerth i’r ffordd mae Adra yn cael ei lywodraethu.


