
Emails for translation x 4 

 

Auto response 

 

Diolch am eich diddordeb yn y swyddi hyn. Byddwn yn ymateb i'ch e-bost o fewn y 
ddau ddiwrnod gwaith nesaf. 

 

Message 1 – covering all three roles 

 

Annwyl XXX 

Gobeithio nad oes ots gennych am y cyswllt cychwynnol drwy e-bost. Rydym yn 
gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar benodi tri Aelod o'r Bwrdd i ymuno â Cyfoeth 
Naturiol Cymru (CNC), ac roeddem yn gobeithio gofyn am eich barn os oes gennych 
eiliad? 

CNC yw'r Corff mwyaf a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac mae'n gyfrifol am sicrhau 
bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a'u defnyddio'n 
gynaliadwy, nawr ac yn y dyfodol. Rydym yn chwilio am ddau Aelod newydd o'r 
Bwrdd sydd â chefndiroedd yn yr amgylchedd, rheoli tirwedd a thir, yn ogystal ag un 
Aelod o'r Bwrdd o gefndir masnachol ehangach i gadeirio'r Pwyllgor Cyllid, Cynllunio 
a Pherfformiad. Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ofyniad hanfodol ar gyfer un o'r ddwy 
swydd sy'n canolbwyntio ar yr amgylchedd, tirwedd a rheoli tir ac yn ddymunol i'r 
lleill. 

Yr ymrwymiad cyffredinol ar gyfer swyddi'r tirwedd yw 36 diwrnod y flwyddyn, a 42 
diwrnod y flwyddyn ar gyfer swydd Cadeirydd Is-bwyllgor y Bwrdd, a'r tâl am bob 
swydd yw £350 y dydd ynghyd â threuliau rhesymol. Mae'r gofyniad amser yn 
cynnwys paratoi ar gyfer chwe chyfarfod Bwrdd y flwyddyn a phresenoldeb ynddynt 
ac aelodaeth o is-bwyllgorau statudol sy'n cyfarfod 4-6 gwaith y flwyddyn. 

Os oes gennych funud neu ddau i drafod y penodiadau hyn, byddem yn ddiolchgar 
am eich amser. Rhowch wybod inni hefyd a fyddai'n well gennych inni gysylltu yn y 
Gymraeg neu'r Saesneg 

Cofion cynnes 

Xxx 

 

 

 

 



Message 2 – focused on the environment/land management and landscape 

 

 

Annwyl XXX 

Gobeithio nad oes ots gennych am y cyswllt cychwynnol drwy e-bost. Rydym yn 
gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar benodi dau Aelod o'r Bwrdd i ymuno â Cyfoeth 
Naturiol Cymru (CNC), ac roeddem yn gobeithio gofyn am eich barn os oes gennych 
eiliad? 

CNC yw'r Corff mwyaf a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac mae'n gyfrifol am sicrhau 
bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a'u defnyddio'n 
gynaliadwy, nawr ac yn y dyfodol. Rydym yn chwilio am ddau Aelod newydd o'r 
Bwrdd sydd â chefndir yn yr amgylchedd, tirwedd a rheoli tir.  Mae sgiliau yn y 
Gymraeg yn hanfodol ar gyfer un o'r penodiadau hyn ac yn ddymunol i'r llall. 

Yr ymrwymiad cyffredinol yw 36 diwrnod y flwyddyn, a'r tâl yw £350 y dydd ynghyd â 
threuliau rhesymol. Mae'r gofyniad amser yn cynnwys paratoi ar gyfer chwe 
chyfarfod Bwrdd y flwyddyn a phresenoldeb ynddynt ac aelodaeth o is-bwyllgorau 
statudol sy'n cyfarfod 4-6 gwaith y flwyddyn. 

Os oes gennych funud i drafod y penodiadau hyn, byddem yn ddiolchgar am eich 
amser. Rhowch wybod i ni hefyd a fyddai'n well gennych inni gysylltu â chi yn y 
Gymraeg neu'r Saesneg. 

 

Cofion cynnes 

Xxx 

 

  



Message 3 – focused on the commercial brief (for those we are approaching in 
other sectors) 

 

Annwyl XXX 

Gobeithio nad oes ots gennych am y cyswllt cychwynnol drwy e-bost. Rydym yn 
gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar benodi aelod o'r Bwrdd i ymuno â Cyfoeth 
Naturiol Cymru (CNC), ac roeddem yn gobeithio gofyn am eich barn os oes gennych 
eiliad? 

CNC yw'r Corff mwyaf a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac mae'n gyfrifol am sicrhau 
bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a'u defnyddio'n 
gynaliadwy, nawr ac yn y dyfodol. Rydym yn chwilio am Aelod o'r Bwrdd sydd â 
chefndir eang mewn arweinyddiaeth fasnachol i gadeirio'r Pwyllgor Cyllid, Cynllunio 
a Pherfformiad .  Rydym yn arbennig o awyddus i ddod o hyd i ymgeiswyr sy'n gallu 
dehongli a herio adroddiadau ariannol a materion perfformiad ehangach. Mae sgiliau 
yn y Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol.  

Yr ymrwymiad cyffredinol yw 42 diwrnod y flwyddyn, a'r tâl yw £350 y dydd ynghyd â 
threuliau rhesymol. Mae'r gofyniad amser yn cynnwys paratoi ar gyfer chwe 
chyfarfod Bwrdd y flwyddyn a'u mynychu, yn ogystal â chyfrifoldebau cadeirio'r 
pwyllgor (4-6 chyfarfod y flwyddyn).   

Os oes gennych funud neu ddau i drafod y penodiad hwn, byddem yn ddiolchgar am 
eich amser. Rhowch wybod i ni hefyd a fyddai'n well gennych inni gysylltu â chi yn y 
Gymraeg neu'r Saesneg. 

 

Cofion cynnes 

Xxx 

 


