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Datganiad Amrywiaeth  
 

Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylai aelodau o fyrddau cyrff cyhoeddus 
adlewyrchu'r gymdeithas yng Nghymru – a chynnwys pobl o bob cefndir - i'w helpu i 
ddeall anghenion pobl a gwneud penderfyniadau gwell. O ganlyniad, mae Llywodraeth 
Cymru yn annog ystod eang ac amrywiol o unigolion i ymgeisio am benodiadau i gyrff 
cyhoeddus. Mae croeso arbennig felly i geisiadau gan grwpiau sy’n cael eu 
tangynrychioli gan gynnwys menywod, pobl dan 30 oed, aelodau o leiafrifoedd ethnig, 
pobl anabl a phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. 
 

Yn Gadarn o Blaid Anabledd 
 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu cynllun Yn Gadarn o Blaid Anabledd ac yn 
croesawu ceisiadau gan bobl ag anableddau.  Mae’r cynllun yn gwarantu cyfweliad i 
bobl anabl os ydynt yn bodloni gofynion hanfodol y swydd. Mae’r ffurflen gais hefyd yn 
caniatáu ichi nodi unrhyw anghenion penodol neu gyfarpar a all fod arnoch ei angen os 
cewch wahoddiad i ddod i gyfweliad. 
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Mae Llywodraeth Cymru yn dymuno penodi  Aelodau Cyngor 

 
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn chwilio am Aelodau sy’n frwd dros y celfyddydau 
yng Nghymru. Ydych chi'n credu y gall y celfyddydau, pan fyddant ar eu gorau, ein 
hysbrydoli a'n haddysgu amdanom ni ein hunain a'r byd o'n cwmpas? Ydych chi'n 
credu bod y celfyddydau yn gallu gweddnewid bywydau a dod â chymunedau 
ynghyd? Ydych chi'n ymwybodol o effaith y celfyddydau a'r manteision y gall y 
celfyddydau eu cynnig i iechyd, cyfoeth a lles Cymru? Oes gennych chi uchelgais ar 
gyfer y celfyddydau yng Nghymru - allwch chi helpu i adeiladu Cymru greadigol â'r 
celfyddydau yn ganolog i fywyd y genedl?  
 
Os allwch chi ateb yn gadarnhaol, yna rydyn ni am glywed gennych chi.   
 
Cefndir 
 

Sefydlwyd Cyngor Celfyddydau Cymru drwy Siarter Frenhinol ym 1994. Mae Cyngor 
Celfyddydau Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru a ariennir yn bennaf 
drwy gymorth grant gan Lywodraeth Cymru. Mae hefyd yn elusen gofrestredig yn 
ddarostyngedig i'r Gyfraith Elusennau ac mae'n un o bedwar Dosbarthwr Loteri yng 
Nghymru. 
 
Fel y nodir yn y Siarter Brenhinol, swyddogaeth y Cyngor yw: 
 
a) datblygu a gwella gwybodaeth am y celfyddydau, y ddealltwriaeth ohonynt a’u 

hymarfer; 
b) sicrhau bod y celfyddydau yn fwy hygyrch i’r cyhoedd yng Nghymru; 
c) cynghori Llywodraeth Cymru a chyrff perthnasol eraill a chydweithio â hwy; 
ch) cyflawni'r swyddogaethau drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. 
 
Diffinnir rôl Aelodau'r Cyngor yn nogfen y Fframwaith Rheoli. Fel rhan o delerau ac 
amodau'r cyllid, mae gan Aelodau'r Cyngor gyfrifoldebau unigol a chorfforaethol i 
Lywodraeth Cymru.    
 
Ynglŷn â Chyngor Celfyddydau Cymru 
 
Yn rhinwedd ei swyddogaeth fel asiantaeth cyllido a datblygu'r celfyddydau yng 
Nghymru, mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn: 
 
 cefnogi ac yn datblygu gweithgarwch celfyddydol o ansawdd uchel – mae'n 

buddsoddi arian cyhoeddus, sy'n cael ei ddarparu gan y trethdalwr, a'i ddyrannu 
gan Lywodraeth Cymru, gan helpu'r celfyddydau i ffynnu yng Nghymru 

 
 datblygu a chyflawni blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer y 

celfyddydau - mae'n sicrhau bod dulliau, prosesau a gweithdrefnau priodol ar 
waith i gyflawni yn erbyn yr agenda strategol a osodir gan Lywodraeth Cymru, fel 
yr amlinellir yn y brif ddogfen strategaeth (y Rhaglen Lywodraethu ar hyn o bryd) 
a'r Llythyr Cylch Gwaith Blynyddol 

 
 dosbarthu cyllid y Loteri – yn sgil derbyn ceisiadau i'w raglenni cyllid, mae'n 

buddsoddi mewn prosiectau sy'n datblygu gweithgarwch celfyddydol newydd, gan 
gefnogi unigolion a sefydliadau  
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 rhoi cyngor am y celfyddydau – mae staff a chynghorwyr Cyngor Celfyddydau 

Cymru yn cynrychioli'r ffynhonnell fwyaf o arbenigedd a gwybodaeth ym maes y 
celfyddydau yng Nghymru 

 
 rhannu gwybodaeth – mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ganolbwynt 

cenedlaethol ar gyfer rhwydwaith o wybodaeth am y celfyddydau yng Nghymru. 
Mae gan y Cyngor hefyd gysylltiadau rhyngwladol cryf yn y DU a thu hwnt 

 
 codi proffil y celfyddydau yng Nghymru – mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn 

llais cenedlaethol ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru, gan sicrhau bod pobl yn 
ymwybodol o ansawdd, gwerth a phwysigrwydd celfyddydau'r genedl  

 
 cynhyrchu mwy o arian ar gyfer economi'r celfyddydau – mae mentrau fel y 

Cynllun Casglu – sef cynllun y Cyngor i annog mwy o bobl i brynu celf - a'r 
llwyddiant y mae'r cynllun hwnnw wedi'i gael wrth sicrhau cyllid Ewropeaidd, yn 
dod â mwy o arian i mewn i economi'r celfyddydau 

 
 dylanwadu ar gynllunwyr a phenderfynwyr – mae'r celfyddydau yn cael eu 

cynnal mewn llawer o wahanol leoliadau. Maent yn gallu cael effaith ddramatig ar 
ansawdd bywyd pobl, ac ar y lleoedd y maen nhw'n byw ac yn gweithio ynddynt. 
Mae'r celfyddydau hefyd yn aml yn ganolog i fentrau ar gyfer adfywio 
cymdeithasol ac economaidd. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn chwarae rôl 
allweddol i sicrhau bod cyfraniad y celfyddydau yng Nghymru yn cael ei 
gydnabod, ei werthfawrogi a'i ddathlu. 

 
Rôl Aelod o’r Cyngor 
 
Fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, diffinnir rôl Aelodau'r Cyngor yn nogfen y 
Fframwaith Rheoli sydd hefyd yn nodi telerau ac amodau'r cyllid y mae Llywodraeth 
Cymru yn ei ddarparu i Gyngor Celfyddydau. 
 
Llywodraeth Cymru sy’n gosod yr agenda strategol ar gyfer y celfyddydau yng 
Nghymru.  Mae’n dymuno annog pobl i gymryd rhan weithredol yn y celfyddydau ac i 
sicrhau bod profiadau diwylliannol safon uchel ar gael i bawb, waeth ble maent yn 
byw neu eu cefndir. 
 
Disgrifiad o’r Rôl 

 
Disgwylir i Aelodau:  
 

 Gymryd rhan mewn a chyfrannu’n effeithiol i weithgareddau’r Cyngor, yn arbennig 
wrth ddiffinio a datblygu ei gyfeiriad strategol, a phennu amcanion heriol, a 
chefnogi polisi Llywodraeth Cymru; 

 

 Gweithredu mewn ffordd sy’n hybu safonau uchel o ran priodoldeb a chyllid 
cyhoeddus; 

 

 Sicrhau bod gweithgareddau’r Cyngor yn cael eu cynnal yn effeithlon ac effeithiol; 
 

 Sicrhau bod y Cyngor yn bodloni nodau, amcanion a thargedau perfformiad 
cyflenwol Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru; 
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 Sicrhau bod rheolaethau’r Cyngor yn cyflawni’r gwerth gorau am arian o fewn 
fframwaith o arferion gorau, rheoleidd-dra a phriodoldeb; 

 

 Cymryd rhan yn y broses cynllunio corfforaethol;  
 

 Penodi, gyda chymeradwyaeth Llywodraeth Cymru, Prif Weithredwr pe byddai’r 
angen yn codi. 

 
Manyleb y Person  
 
Sgiliau/Priodoleddau 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn dymuno apwyntio unigolion sydd yn gallu dangos y 
canlynol: 
 

 Gwybodaeth helaeth am y celfyddydau yng Nghymru a diddordeb brwd mewn 
datblygu rôl y celfyddydau ledled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol ar gyfer y 
dyfodol; 
 

 Dealltwriaeth o flaenoriaethau a mentrau presennol Llywodraeth Cymru a 
Chyngor Celfyddydau Cymru ynghyd â gwybodaeth am yr heriau sy’n wynebu 
cyrff y celfyddydau a’r Cyngor; 
 

 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), neu 
- 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. 

- Llwyfannau digidol fel cyfryngau creadigol.   
- Sgiliau entrepreneuraidd a all fod o fudd i sefydliadau celfyddydol 

 

 Dealltwriaeth o egwyddorion llywodraethu da.  
 

 Llwyddiant blaenorol sy’n profi dealltwriaeth o wneud penderfyniadau 
cadarn a ategir gan ddadansoddiad cryf a gweledigaeth strategol. 

 

 Profiad o gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel; yn arbennig y gallu i 
weithredu fel llysgennad ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru, gan ddangos 
tact a diplomyddiaeth wrth ymdrin â rhanddeiliaid; 

 

 Dealltwriaeth clir o faterion cydraddoldeb ac ymrwymiad iddynt ac i hybu 
mynediad at y celfyddydau a’r cyfleoedd i gymryd rhan ynddynt;  

 

 Dealltwriaeth glir o ‘Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus’ Nolan ac 
ymroddiad iddynt. 
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Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ond nid yn 
angenrheidiol, er disgwylir i ddau o’r pedwar penodiad gael eu llenwi gan unigolion 
sy’n rhugl yn y Gymraeg.   
 
Croesawir yn benodol geisiadau gan fenywod, pobl anabl ac unigolion o leiafrifoedd 
ethnig sy’n gyfarwydd â’r celfyddydau yng Nghymru, sydd â gwir ddiddordeb yng 
ngwaith Cyngor Celfyddydau Cymru ac yn gallu cyfrannu at greu corff cyhoeddus â 
pherfformiad uchel. 
 
Pwy sy'n cael gwneud cais 
 

Dylai ymgeiswyr nodi bod Aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru wedi'u heithrio rhag 
bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, o dan Orchymyn Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2015. 
 
Aelodaeth 
 
Mae’r Cyngor yn cynnwys Cadeirydd, Dirprwy Gadeirydd a dim mwy nag 16 o 
Aelodau eraill. Mae Llywodraeth Cymru yn dymuno llenwi hyd at chwech o’r swyddi 
gwag cyfredol. 
 
Cadeirydd 
 
Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru yw Dr Phil George. 
 
Yr Ysgrifenyddiaeth 
 
Darperir ysgrifenyddiaeth cyfarfodydd y Cyngor gan staff Cyngor Celfyddydau 
Cymru.  
 
Cyfnod y Penodiad 

 
Bydd y penodiad am dymor o dair blynedd i gychwyn, a gellir ei adnewyddu i 
uchafswm o dri thymor/deng mlynedd, yn amodol ar adolygiad boddhaol. 
 
Ymrwymiad Amser 
 
Bydd disgwyl i Aelodau ymroi i 1.5 diwrnod y mis gan fod y Cyngor yn cyfarfod o leiaf  
bob deufis a hyd at deg gwaith y flwyddyn.  
 
Lleoliad y Cyfarfodydd 

 
Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor mewn amrywiol leoliadau ledled  Cymru.  
 
Cydnabyddiaeth ariannol 

 
Nid yw Aelodau o Gyngor Celfyddydau Cymru yn gyflogedigion ac yn gweithredu ar 
sail wirfoddol, ddi-dâl ar hyn o bryd. Caniateir cydnabyddiaeth ariannol gan y Siartr 
Frenhinol, yn amodol ar gytundeb gan y Comisiwn Elusennau, ond nid yw dan 
ystyriaeth ar hyn o bryd. Ceir hawlio costau teithio a threuliau rhesymol eraill a geir 
wrth weithio ar ran y Cyngor oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru o fewn terfynau 
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cydnabyddedig. Mae’n bosibl hefyd y byddwch yn gymwys i hawlio ad-daliad costau 
sy’n ymwneud â gofal plant/ gofal yr henoed/gofalwr cynorthwyol, wrth weithio ar ran 
y Cyngor. 
 
Cymorth i Aelodau ag Anableddau 
 
Gwneir pob ymdrech i gynnig pa bynnag gymorth rhesymol y mae ar yr Aelodau ei 
angen i gyflawni eu dyletswyddau. 
 
Dyddiad Dechrau 
 
1 Ebrill 2017. Bydd yn ofynnol i’r ymgeiswyr llwyddiannus fynychu  sesiynau cynefino 
a fydd yn cael eu cynnal yn ystod mis Mawrth 2017. 
 
Dyddiad Cau a dyddiadau allweddol 
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 8 Rhagfyr 2016. Nid ystyrir ceisiadau a ddaw i 
law ar ôl y dyddiad hwn. 
 
Cewch wybod os fyddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad neu beidio o leiaf 
pythefnos cyn y cyfweliad; disgwylir i’r cyfweliadau gael eu cynnal yn ystod yr 
wythnos sy’n cychwyn ar 6 Chwefror 2017. 
 
Os nad yw’n bosib i chi fod yn bresennol ar y dyddiad a bennir ar gyfer eich cyfweliad 
byddwn yn gwneud ein gorau i ail-drefnu ond efallai na fydd yn bosib oherwydd 
cyfyngiadau amser yn ymwneud â’r amserlen penodi neu argaeledd y panel 
apwyntio. 
 
Disgwylir penderfyniad yr Ysgrifennydd Cabinet ynglŷn â’r penodiadau yma erbyn 
canol mis Hydref 2016. 
 
 
Y Broses Ddethol 
 
Mae’r penodiadau hyn yn cael eu rheoleiddio gan y Comisiynydd Penodiadau 
Cyhoeddus ac fe'i gwneir yn unol â Chod y Comisiynydd ar Benodiadau gan 
Weinidogion i Gyrff Cyhoeddus. 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. Mae'n croesawu ac yn annog ceisiadau gan bob grŵp a sicrheir na chaiff 
unrhyw un sy’n gwneud cais am swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, 
anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd 
neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Cedwir at yr egwyddor o gystadleuaeth 
deg ac agored, a phenodir ar sail teilyngdod. 
 
Gwybodaeth Bellach  ac Ymholiadau 
 
I gael rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio a sut i wneud cais, 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 
 

http://llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus
mailto:DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk
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Os hoffech ragor o wybodaeth parthed Cyngor Celfyddydau Cymru gallwch ymweld â 
gwefan y corff, sef http://www.arts.wales/?diablo.lang=cym neu am fanylion pellach 
ynghylch y rôl cysylltwch gydag Andrew Stevenson, Ffon: 029 2082 5936, ebost:  
andrew.stevenson@wales.gsi.gov.uk 
 
Sut i wneud cais 

 
Er mwyn gwneud cais ewch i http://llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus . Y tro gyntaf i 
chi wneud cais am swydd, fe fydd angen i chi lenwi ffurflen gofrestru ar gyfer system 
ceisiadau ar-lein Llywodraeth Cymru.  Dim ond unwaith sydd angen i chi gofrestru, a 
thrwy wneud hynny, byddwch yn gallu dilyn hynt eich cais, ac unrhyw geisiadau eraill 
rydych yn eu hanfon, trwy eich cyfrif. 
 
Byddwn yn argymell i chi gofrestru am gyfrif ac agor y ffurflen gais cyn gynted â 
phosib er mwyn i chi gael golwg dros strwythur y ffurflen gais, cyn i chi gychwyn 
paratoi eich tystiolaeth.  Does dim rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gais i gyd mewn un 
tro.  Gallwch gadw’ch atebion, a mewngofnodi ac allgofnodi yn ôl yr angen, tan eich 
bod yn barod i anfon eich cais - i wneud hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau yn y ffurflen 
gais. 
 
Unwaith i chi gofrestru, fe fyddwch yn gallu cael mynediad at y ffurflen gais.  I wneud 
cais, fe fydd angen i chi gyflwyno dwy ddogfen ategol.  

 
Dylai’r ddogfen gyntaf amlinellu sut y gallwch ddangos cymhwysedd yng nghyswllt 
pob un o’r tri phwynt bwled cyntaf yn yr adran Sgiliau/Priodoleddau uchod. Ni 
ddylai’r ddogfen hon fod yn fwy na 3 tudalen A4.  Mae’n bosib caiff eich cais ei 
wrthod os ydych chi’n mynd dros y terfyn hwn.   
 
Yr ail ddogfen fydd angen i chi ei gyflwyno yw CV llawn, cyfredol.  Dylech lan lwytho’r 
ddwy ddogfen ar y dudalen ‘Rhesymau dros ymgeisio’ yn y ffurflen gais ar-lein. 
 
Yn eich cais, fe fydd hefyd angen i chi ddarparu manylion unrhyw weithgareddau 
sydd wedi eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau fyddai’n ddefnyddiol mewn penodiad 
cyhoeddus, a rhestri’r sefydliadau yr oeddech yn gweithredu ar eu rhan.  Rydym 
hefyd angen gwybod am unrhyw weithgareddau gwleidyddol rydych wedi eu gwneud 
yn y 5 mlynedd ddiwethaf.     
 
Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi i wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â 
Desg Gymorth Canolfan Cydwasanaethau Corfforaethol Llywodraeth Cymru ar 029 
2082 5454 neu drwy anfon e-bost i DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk 

 
Am ragor o wybodaeth ynghylch Penodiadau Cyhoeddus yng Nghymru, ewch i 
www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus  

http://www.arts.wales/?diablo.lang=cym
mailto:andrew.stevenson@wales.gsi.gov.uk
http://llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus
mailto:DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk
http://www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus

