
 

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU   
 
Penodi Aelodau – Ail-hysbyseb 
 
Cyfleoedd cyffrous i gyfranu at ddatblygiad 
y celfyddydau yng Nghymru  
 
Aelodau o Gyngor Celfyddydau Cymru 
Tua 1.5 diwrnod y mis 
Swyddi di-dâl, ond telir costau teithio a chynhaliaeth 
 
A oes gennych ddealltwriaeth o’r celfyddydau yng Nghymru a gwerthfawrogiad o’r 
cyfraniad y mae’r celfyddydau a diwylliant yn medru ei wneud i amcanion polisi 
ehangach Llywodraeth Cymru? Ydych chi'n ymwybodol o effaith y celfyddydau a’r 
manteision y gall y celfyddydau eu cynnig i iechyd, cyfoeth a lles Cymru? Ydych chi’n 
uchelgeisiol ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru? Fedrwch chi helpu i adeiladu Cymru 
greadigol â’r celfyddydau yn ganolog i fywyd y genedl? Os yw eich ateb yn gadarnhaol, 
yna rydyn ni am glywed gennych chi. 
 
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru a ariennir yn 
bennaf drwy gymorth grant gan Lywodraeth Cymru, ond mae hefyd yn un o bedwar 
Dosbarthwr cyllid y Loteri Genedlaethol yng Nghymru. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru 
yn gyfrifol am ddatblygu a gwella gwybodaeth am y celfyddydau a dealltwriaeth 
ohonynt, ac am ymarfer y celfyddydau; ac ehangu mynediad i’r celfyddydau, a 
chynyddu cyfleoedd i’r cyhoedd gymryd rhan ynddynt.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd ceisiadau ar gyfer hyd at bedwar o Aelodau o 
Gyngor Celfyddydau Cymru.  Bydd y penodiadau yn dechrau ym mis Ebrill 2017 ac os 
cewch eich penodi, byddwch yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gyflawni 
ymrwymiadau polisi strategol Llywodraeth Cymru i hyrwyddo diwylliant amrywiol a 
chyfoethog a sector celfyddydol cynaliadwy, hyfyw ac arloesol.  
 
Er mwyn cryfhau a chydbwyso Aelodaeth o’r Cyngor a chyflawni blaenoriaethau 
strategol dros y tair blynedd nesaf, bydd Aelodau yn meddu ar un neu fwy o’r canlynol:   
 

 Llwyddiant blaenorol, gwybodaeth neu brofiad o weithio o fewn i un o’r 
celfyddydau a ganlyn – Cerddoriaeth, Dawns, Llenyddiaeth (naill ai yn y 
Gymraeg neu’r Saesneg).  
 

 Y gallu i gyfrannu a darparu arbenigedd ar ardaloedd blaenoriaeth strategol 
Llywodraeth Cymru sef y Celfyddydau ac Iechyd, Llywodraeth Leol a’r 
celfyddydau, neu Addysg Uwch.    
 

 Profiad a dealltwriaeth o’r modd y gall y celfyddydau effeithio ar les cymunedau 
amrywiol ledled Cymru. 
 

 Ymgysylltiad gyda llwyfannau digidol fel cyfryngau creadigol.  
 

 Dirnadaeth entrepreneuraidd a all fod o fudd i sefydliadau celfyddydol.. 
 
Yn ogystal  
 



 

 Dealltwriaeth o egwyddorion llywodraethu da. 
 
Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn angenrheidiol ar gyfer dau o’r pedwar penodiad. 
 
Bydd y penodiad am dymor o dair blynedd i gychwyn a bydd yn gofyn am ymrwymiad o 
1.5 diwrnod y mis ar gyfer ymgymryd â gwaith y Cyngor a rhaid bod yn bresennol ym 
mhob un o gyfarfodydd y Cyngor mewn amrywiol leoliadau yng Nghymru. Mae’r swyddi 
yma yn rhai di-dâl ond telir costau teithio a chynhaliaeth. 
 
Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i ymgorffori ym mhob 
agwedd ar ei gwaith gan gynnwys penodi i gyrff cyhoeddus. Croesawir ac anogir 
ceisiadau gan bob grŵp, a byddwn yn sicrhau na chaiff unrhyw ymgeisydd sy’n gymwys 
i ymgymryd â swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol oherwydd oedran, anabledd, rhyw, 
statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu 
feichiogrwydd a mamolaeth. Cedwir at egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored, a 
phenodir ar sail teilyngdod. 
 
I gael rhagor o fanylion ac i ymgeisio ewch i http://llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus 
neu os oes gennych gwestiynau cysylltwch â’r Ddesg Gymorth Cydwasanaethau ar 029 
2082 5454 neu anfonwch e-bost i DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk 
 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 8 Rhagfyr 2016.  Ni fyddwn yn ystyried 

ffurflenni cais a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwnnw.  Disgwylir cynnal y cyfweliadau yn 
ystod yr wythnos yn cychwyn 7 Chwefror 2017. 
 
  

Gellir cael fersiynau print bras, Braille neu sain o'r hysbyseb hwn 
ar gais trwy ffonio 029 2082 5454. 
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