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Annwyl Ymgeisydd 
 
Diolch ichi am ddangos diddordeb yn rôl Cyfarwyddwr/wraig Celfyddydau Anabledd 
Cymru. 
 
Rydym yn gobeithio y bydd y pecyn recriwtio hwn yn llawn gwybodaeth ac o ddefnydd 
i’ch helpu i ymgeisio am y swydd hon.  Yn amgaeëdig yn y pecyn ymgeisio mae’r 
dogfennau canlynol: 
 

1) Am Gelfyddydau Anabledd Cymru 
2) Am y rôl  
3) Swydd-ddisgrifiad / Manyleb Person  
4) Ffurflen gais - i’w chwblhau a’i dychwelyd erbyn Hanner Dydd, 29ain Medi 2017 
5) Ffurflen fonitro cyfleoedd cyfartal 

 
Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd yn ystod yr wythnos yn dechrau Dydd Llun 16eg 
Hydref 2017. 
 
Os na fyddwch wedi clywed oddi wrthym erbyn y dyddiad a nodir ar gyfer cyfweliadau, 
dylech gymryd y bu eich cais yn aflwyddiannus y tro hwn.  Os felly, hyderwn y gwnewch 
ystyried ymgeisio am swyddi eraill gyda Chelfyddydau Anabledd Cymru yn y dyfodol a 
hoffem ddiolch ichi am eich amser a’ch ymdrech wrth gyflwyno eich cais. 
 
Mae’r broses recriwtio yma’n cael ei rhedeg ar ran Celfyddydau Anabledd Cymru gan 
gwmni Richard Newton Consulting.  Cysylltwch â Richard gydag unrhyw gwestiynau, neu 
adborth ar 02920 397341 neu trwy e-bost at ????@richard-newton.co.uk.  Cofiwch gysylltu 
â’r swyddfa yma os byddwch angen unrhyw elfen o’r wybodaeth mewn fformat gwahanol. 
  
Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais. 
 
Yn gywir 

Aled Rhys-Jones 

Cadeirydd 

   
Mae Celfyddydau Anabledd Cymru (Elusen Gofrestredig 514083) yn derbyn cyllid refeniw 
gan Gyngor Celfyddydau Cymru 
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Am Gelfyddydau Anabledd Cymru 
 

Sefydlwyd Celfyddydau Anabledd Cymru (CAC) ym 1982 gyda chyllid oddi wrth 
Ymddiriedolaeth Carnegie a Chymdeithas Celfyddydau De-ddwyrain Cymru (Cyngor 
Celfyddydau Cymru), a’i adnabod yn wreiddiol fel Celfyddydau ar gyfer Pobl Anabl 
yng Nghymru (ADPW).  Gan iddo esblygu o fudiadau anabledd / celfyddydau 
anabledd y DU ar ddechrau’r 80’au, mae’r model cymdeithasol o anabledd wedi ei 
wreiddio’n ddwfn trwy’r elusen.  Rydym yn unigryw, yr unig fudiad celfyddydau 
anabledd Cymru-gyfan a arweinir gan anabledd ble mae rhaid i fwyafrif ein 
hymddiriedolwyr gyfrif eu hunain bod yn bobl anabl.  Rydym yn gweithio ar draws 
pob celfyddyd ac rydym wedi ein hariannu trwy gyllid refeniw gan Gyngor 
Celfyddydau Cymru ers dros 30 mlynedd, fel y prif fudiad ar gyfer Anabledd a’r 
Celfyddydau yng Nghymru. 
 
Mae’r ffaith ein bod yn bodoli ers 34 mlynedd wedi ein galluogi i greu cronfa 
gyfoethog o wybodaeth, sgiliau a phrofiad yn y maes arbenigol hwn.  Rydym yn 
elusen gofrestredig ac yn fudiad aelodaeth; yn sicrhau llais ar gyfer pobl anabl a 
Byddar trwy Gymru ar bob mater sy’n ymwneud â’r celfyddydau.  
 
Mae ein gwasanaethau’n cynnwys: prosiectau a digwyddiadau bach a mawr ledled 
Cymru gaiff eu harwain gan bobl anabl; DAC Xtra, mentora a chefnogaeth 1:1 ar 
gyfer artistiaid anabl; grwpiau rhwydwaith celfyddydau anabledd; gwasanaeth 
gwybodaeth a chyngor ar gyfer y sector celfyddydau / gwirfoddol; gwaith 
partneriaeth a datblygu.  
 
Ni yw’r unig fudiad yng Nghymru sy’n darparu Hyfforddiant Cydraddoldeb i Bobl 
Anabl (DET) sy’n benodol berthnasol i’r celfyddydau, gan ddangos y ffordd ers 
1993.  Yn ogystal â DET rydym yn cynnig hyfforddiant wedi ei dargedu, yn 
cynnwys:- hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl; Cydraddoldeb 
Digwyddiadau; Moesgarwch Anabledd; Gwyliau Hygyrch a pherfformiadau a 
gynorthwyir.  Rydym wedi darparu hyfforddiant a gwasanaeth ymgynghorol i nifer o 
sefydliadau celfyddydau, yn cynnwys Cyngor Celfyddydau Cymru. 
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Gweledigaeth  

Ein gweledigaeth yw Cymru greadigol a chydradd lle mae pobl anabl a b/Byddar yn 
ganolog i gelfyddydau ein gwlad.  

Cenhadaeth 

Rydyn ni'n credu mewn..... Agor mynediad a chyfle, dathlu amrywiaeth, datblygu 
ymarferwyr anabl medrus newydd a sefydledig, ac ysbrydoli newid ledled Cymru. 

Nodau  

1. Helpu artistiaid anabl a b/Byddar i gyrraedd eu potensial a chodi proffil eu 
gwaith. 
 

2. Datblygu partneriaethau i wella mynediad a chynhwysiant i bobl anabl a 
b/Byddar - fel gwneuthurwyr, cyfranogwyr a chynulleidfa. 

 
3. Addysgu darparwyr celfyddydol i ddilyn arfer gorau o ran hygyrchedd a 

chynhwysiant. 
 

4. Ymgysylltu â'r Llywodraeth a phobl eraill sy'n gwneud penderfyniadau 
ynghylch anabledd a'r celfyddydau. 

 
5. Denu cynulleidfaoedd newydd i gelf a diwylliant yng Nghymru. 

 
6. Ymdrechu am gydraddoldeb, rhagoriaeth ac effeithiolrwydd ym mhopeth, 

bob dydd. 
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Mae Celfyddydau Anabledd Cymru yn gweithio o fewn y model cymdeithasol o 
anabledd  
 
Mae'r model cymdeithasol yn canolbwyntio ar y rhwystrau economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol sy'n effeithio ar bobl y mae eraill yn ystyried bod rhyw 
fath o nam arnynt - boed yn gorfforol, synhwyraidd neu ddeallusol.  
 
Rydyn ni o'r farn nad yw anabledd yn cael ei achosi gan y ffordd y mae ein cyrff 
neu ein meddyliau yn gweithio; mae anabledd yn cael ei achosi gan y rhwystrau 
mewn cymdeithas. Er enghraifft, nid oes gan lawer ohonom fynediad cyfartal i 
addysg, systemau cyfathrebu, trafnidiaeth, amgylcheddau gwaith, amwynderau 
cyhoeddus. Mae ein bywydau yn aml yn cael eu dibrisio gan ddelweddau negyddol 
mewn ffilmiau, ar y teledu ac mewn papurau newydd. Agweddau pobl eraill yw 
rhai o'r rhwystrau mwyaf sy'n bodoli - nid oes gan rai pobl y wybodaeth gywir, ac 
mae gan eraill ragfarnau yn erbyn pobl sydd â chyrff neu feddyliau sy'n gweithio'n 
wahanol.   
 
Pe bai'r rhwystrau'n cael eu chwalu, a phe bai gennym ni i gyd hawliau sifil llawn a 
mynediad llawn i gymdeithas, ni fyddai unrhyw un yn 'anabl'.   
  
Gallai llawer o'r bobl ganlynol brofi rhwystrau sy'n anablu: 

ü Pobl â nam ar y symudedd 
 

ü Pobl ddall a phobl â nam ar y golwg 
 

ü Pobl fyddar a thrwm eu clyw 
 

ü Pobl ag anableddau dysgu 
 

ü Pobl â phroblemau iechyd meddwl 
 

ü Pobl â nam ar y lleferydd 
 

ü Pobl ag epilepsy 
 

ü Pobl â diabetes neu glefydau cronig eraill 

Dim ond rhai enghreifftiau yw'r rhain. Bydd unigolion yn gwybod os ydynt yn profi 
rhwystrau sy'n anablu. Nid ydym am 'labelu' pobl, felly rydyn ni'n canolbwyntio ar 
chwalu'r rhwystrau a dileu'r gorthrwm sy'n anablu pobl.  
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Celfyddydau Anabledd Cymru: Datganiad Artistig 

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru'n bodoli i ddatblygu ymarferwyr creadigol 
newydd drwy fanteisio ar dros 33 mlynedd o wybodaeth a phrofiad.  

Gan weithio gyda phob elfen o'r gymuned greadigol yng Nghymru, rydyn ni'n 
arddangos gwaith ymarferwyr anabl medrus newydd a datblygedig ar-lein, mewn 
cyhoeddiadau a thrwy arddangosfeydd byw, perfformiadau a gwyliau. Fel sefydliad 
a thrwy ein partneriaethau ag orielau, lleoliadau a gofodau perfformio ledled 
Cymru, rydyn ni'n cynnig mentora, cyfleoedd datblygu proffesiynol a llwybrau 
datblygu. 

Rydyn ni am weld artistiaid anabl a b/Byddar yn sicrhau gyrfaoedd proffil-uchel, 
cynaliadwy ac yn cyflawni rhagoriaeth ym mhob ffurf ar gelf gan adlewyrchu 
profiadau amrywiol a safbwyntiau cynhwysol unigryw. Rydyn ni'n gwerthfawrogi ac 
yn hyrwyddo'r dulliau hyn, o ran ffurf a chynnwys, sy'n gwneud cyfraniad hanfodol 
at fywyd artistig a diwylliannol ein gwlad. 

Rydyn ni'n frwd o blaid mynediad o ansawdd uchel i'r gymuned anabl i bob agwedd 
ar y dirwedd greadigol, a chynhwysiant ar bob lefel. Rydyn ni'n cynnig hyfforddiant 
a chyngor cydraddoldeb pwrpasol i bartneriaid, yn seiliedig ar brofiad, er mwyn 
cyrraedd y nod hwn.   

Gyda'n partneriaid yn y sector creadigol rydyn ni'n ysbrydoli newid ledled Cymru, 
gan weithio tuag at gyfle cyfartal mewn cymdeithas greadigol i lywio amgylchedd 
diwylliannol lle gall talent flaguro. O fewn cyd-destun Cymru ac yn y rhwydwaith 
creadigol rhyngwladol ehangach, mae CAC yn ceisio partneriaethau arloesol, 
syniadau a chyfleoedd newydd i artistiaid yng Nghymru i rannu, i ddatblygu, i 
ysbrydoli ac i gael ein hysbrydoli.     
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Cyfarwyddwr/wraig: Swydd-ddisgrifiad  
 

Cyflog - £36,000 y flwyddyn, cyfwerth ag amser llawn  
Cynigir y swydd hon am 30 awr yr wythnos - cyflog pro rata £30,857 
 
Yn adrodd i:   Y Pwyllgor Gweithredol 
Yn gyfrifol am: Cydlynydd Creadigol 
   Cydlynydd Cyllid a Gweinyddu 
   Pedwar Swyddog Rhanbarthol  
 
Nodau’r Rôl  

Y Cyfarwyddwr/wraig yw’r uwch-swydd ac mae’n gyfrifol am gyfeiriad strategol ac 
artistig Celfyddydau Anabledd Cymru, ynghyd â chynnal a chynyddu proffil y 
mudiad.  Un o gyfrifoldebau allweddol y swydd yw datblygu ymhellach a 
gweithredu strategaeth artistig rymus a chynhwysfawr ar gyfer celfyddydau 
anabledd ar draws Cymru.  Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda’r Pwyllgor 
Gweithredol, staff ac aelodau’r mudiad i ddatblygu a throsglwyddo gweledigaeth a 
strategaeth CAC. 

Lleoliad 

Lleolir swyddfa CAC yng Nghaerdydd gyda staff craidd bychan a phedwar swyddog 
maes rhan amser wedi eu lleoli yng Ngorllewin Cymru, Gogledd-orllewin Cymru, 
Gogledd-ddwyrain Cymru a De-ddwyrain Cymru.  Mae’r swyddfa’n gwbl hygyrch i 
gadeiriau olwyn.  Mae’r swydd yn gofyn ichi allu teithio trwy Gymru gyfan. 

Mae CAC yn gyflogwr cydraddoldebau, rydym yn annog yn frwd geisiadau oddi wrth 
bobl anabl a hefyd oddi wrth unigolion o gefndir BAME. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 29ain Medi 2017 am Hanner Dydd  

Dyddiad y cyfweliad:  Yr wythnos yn dechrau 16eg Hydref 2017  
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Cyfarwyddwr/wraig: Prif Gyfrifoldebau a Dyletswyddau 
 

Mae gan y Cyfarwyddwr/wraig bedwar prif gyfrifoldeb: 

Rheolaeth ac arweiniad strategol 
Gweledigaeth a chyfeiriad artistig 
Datblygu partneriaethau a busnes  
Rheolaeth ariannol a sefydliadol  

Rheolaeth ac Arweiniad Strategol 

Datblygu gweledigaeth a strategaeth tymor hir ar gyfer yr elusen  

Creu, datblygu a gweithredu cynllun busnes sefydliadol  

Bod yn wyneb cyhoeddus y mudiad a hybu ei amcanion yn effeithlon a chynyddu ei 
broffil 

Arwain, cyfarwyddo a goruchwylio strategaeth cynhyrchu incwm CAC 

Ehangu ac arallgyfeirio ffynonellau incwm CAC 

Cynyddu proffil CAC fel y prif fudiad celfyddydau anabledd yng Nghymru 

Gweledigaeth a Chyfeiriad Artistig 

Gweithredu Strategaeth Artistig CAC ac ymgysylltu â’r sector celfyddydau yng 
Nghymru i greu nodau artistig newydd, dyfeisgar ac ysbrydoledig 

Arwain a datblygu polisi artistig mewn rhaglen llawn dychymyg o brofiad artistig a 
chelfyddydol o ansawdd uchel 

Datblygu’r gyfranogaeth a’r cynulleidfaoedd ehangaf posibl ar gyfer Gwaith CAC 

Chwilio am, cefnogi, hyrwyddo a chomisiynu artistiaid B/byddar ac Anabl ledled 
Cymru  

Datblygu cyfleoedd ar gyfer aelodau CAC 
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Datbylgu Partneriaethau a Busnes 

Mynd ati’n weithredol i greu a datblygu partneriaethau a rhwydweithiau gyda 
sefydliadau allanol yn cynnwys Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, mudiadau 
celfyddydol, diwylliannol ac amrywiaeth eraill, y Cyfryngau a’r Trydydd Sector 

Datblygu a dylanwadu ar rwydweithiau o bartneriaid ac eiriolwyr yn y Celfyddydau 
a’r Trydydd Sector a thu hwnt  

Darparu cyngor ac ymgynghoriaeth ar faterion sy’n ymwneud ag anabledd yn y 
Celfyddydau i fudiadau ac unigolion priodol 

Cyfrifoldeb cyffredinol am sicrhau datblygiad gwasanaethau aelodaeth y mudiad 

Adeiladu model hyfforddi pwrpasol a chynaliadwy  

Rheolaeth Ariannol a Sefydliadol 

Goruchwylio a sicrhau rheolaeth ariannol effeithlon, cyfrifol a diddyled CAC 

Monitro a gwerthuso cynllun busnes CAC a’r holl weithgarwch cysylltiedig  

Sicrhau adrodd ariannol effeithlon, cywir ac amserol  

Sicrhau bod polisïau, systemau a gofynion cydymffurfiaeth yn cael eu gweithredu 
a’u diweddaru fel bo'n briodol 

Ymgymryd â chyfrifoldebau rheoli llinell yn cynnwys recriwtio, cyflogi a datblygu 
staff yn unol â gofynion statudol a pholisi CAC 

Sicrhau bod arfarniadau a gwiriadau diogelu’n cael eu cynnal ble fo’n briodol 

Cefnogi’r Pwyllgor Gweithredol yn ei rôl lywodraethol, gan gynnal perthynas 
weithio agored a chydweithredol, a defnyddio sgiliau a phrofiad yr Ymddiriedolwyr 

Unrhyw ddyletswyddau eraill, fel sy’n rhesymol. 
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Manyleb Person 

Profiad 

Hanfodol 

• Hanes profedig o arweinyddiaeth artistig a sefydliadol  
• Dealltwriaeth dda o’r materion sy’n effeithio ar y celfyddydau yng Nghymru  
• Dealltwriaeth drylwyr o ddiwylliant a chelfyddydau anabledd 
• Profiad o sicrhau a throsglwyddo prosiectau ar raddfa eang 
• Craffter ariannol a chynllunio busnes  

Dymunol 

• Hanes profedig llwyddiannus o godi arian  
• Rheolaeth gyllidebol ac ariannol 
• Dealltwriaeth o’r Trydydd Sector 
• Diddordeb byw yn y celfyddydau a phrofiad o gyfranogi mewn gweithgarwch 

celfyddydol 
• Dealltwriaeth o gelfyddydau a diwylliant prif ffrwd, cyfranogol, cynhwysol / 

integredig  
• Profiad o dwf, datblygiad strategol a dylanwadu ar newid  

Sgiliau, Gwybodaeth, Doniau a Rhinweddau 

Hanfodol 

• Unigolyn arloesol, hyblyg, dyfeisgar, ysbrydoledig a chreadigol  
• Sgiliau adeiladu tîm, datblygu staff a threfniadol effeithlon 
• Lluniwr penderfyniadau strategol gyda’r ddawn i feithrin hyder mewn pobl 

eraill 
• Ymrwymiad i ethos Celfyddydau Anabledd Cymru 
• Sgiliau cyfathrebu rhagorol  
• Hyddysg, i lefel brofiadol, mewn cyfrifiadura  
• Person sy’n galluogi eraill ac sy’n canolbwyntio ar bobl 
• Dealltwriaeth o, ac ymrwymiad i, fodel cymdeithasol anabledd 

Dymunol  

• Ystyried eich hun yn berson anabl  
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• Dealltwriaeth bersonol o anabledd 
• Addysg ar lefel graddedig  
• Gallu cyfathrebu yn Gymraeg  

Arall 

Hanfodol  

• Mae’r rôl yn gofyn ichi allu teithio trwy Gymru gyfan yn cynnwys aros dros 
nos ble fo angen ac, o ganlyniad, mae’r defnydd o drafnidiaeth bersonol yn 
hanfodol 

• Parodrwydd i weithio ar y penwythnos a gyda’r nos pan fo angen 

Sut i Ymgeisio  

Mae Richard Newton Consulting yn rhedeg y broses recriwtio yma ar ein rhan. 
 
I ymgeisio, a fyddech cystal â chwblhau’r canlynol erbyn Hanner Dydd ar 29ain 
Medi: 
1.       Llythyr eglurhaol, heb fod yn hwy na 2 ochr o bapur A4, yn amlinellu eich 
diddordeb yn y rôl a’ch addasrwydd ar gyfer y swydd 
2.       Ffurflen gais wedi ei chwblhau 
3.       Ffurflen fonitro cyfleoedd cyfartal wedi ei chwblhau 
 
a’u dychwelyd at recruitment@richard-newton.co.uk (gan nodi Celfyddydau 
Anabledd Cymru’n glir yn y llinell pwnc) 
 
neu at:  
Richard Newton Consulting 
The Old Workshop 
110 Wyndham Road 
Caerdydd 
CF11 9EL 
 
Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau, yn y lle cyntaf, at recruitment@richard-
newton.co.uk neu 029 2039 7341. 

 


