
 

Rhagarweiniad                                                                      
 
Creu Cymru yw’r asiantaeth ddatblygu ar gyfer theatrau a chanolfannau celfyddydau yng 

Nghymru. Sefydlwyd Creu Cymru yn 2001 mewn cydweithrediad â’r sector, ac mae’n meithrin 

ac yn cefnogi rhwydwaith fywiog, gynaliadwy a llewyrchus o leoliadau ledled Cymru.   Gyda 

chefnogaeth Rhaglen Wytnwch Cyngor Celfyddydau Cymru, mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn 

chwilio am Gyfarwyddwr newydd ar gyfer y sefydliad, sydd â'r weledigaeth, yr hyder a’r 

sgiliau i arwain y sefydliad drwy gyfnod o ddatblygiad er mwyn chwarae rôl ehangach a mwy 

strategol yn y sector yng Nghymru. 

 

Fel Cyfarwyddwr, byddwch chi'n gyfrifol am ddyfeisio, datblygu ac arwain rhaglen strategol 

hirdymor o newid i Creu Cymru mewn partneriaeth â'r aelodau, y Bwrdd a’r cyllidwyr. Fel 

sefydliad sy’n cael ei yrru gan yr aelodau, bydd y Cyfarwyddwr yn meddu ar sgiliau 

cyfathrebu a negodi rhagorol, a bydd yn rhywun sy’n frwd dros ymgynghori a 

phartneriaethau.  Bydd gennych y weledigaeth a’r brwdfrydedd i arwain Creu Cymru i’r cam 

nesaf o’i ddatblygiad, gan sicrhau ei fod yn darparu gwerth am arian ac yn rhoi 

cynrychiolaeth ragorol i’w aelodau. 

 
 
Y swydd: 

Yn hydref 2018, dechreuodd Creu Cymru ar gyfnod o ymgynghori â’r aelodau, y cyllidwyr a’r 

ymddiriedolwyr.  Gyda chefnogaeth Rhaglen Wytnwch Cyngor Celfyddydau Cymru, bu’r darn 

hwn o waith yn ystyried cyfrifoldebau Creu Cymru nawr ac yn y dyfodol, yn ogystal â 

chynaliadwyedd y model ariannu presennol. Arweiniodd y gwaith at bapur opsiynau, ac yn 

dilyn trafodaethau â Chyngor y Celfyddydau, mae’r Bwrdd wedi cytuno ar y llwybr mwyaf 

priodol ar gyfer y sefydliad.  Fel Cyfarwyddwr, byddwch chi'n gyfrifol am symud ymlaen gyda 

hyn, gan amlinellu gweledigaeth newydd a fydd yn cael ei chynnal a’i chefnogi drwy greu a 

darparu Cynllun Strategol newydd a Chynllun Busnes Cynaliadwy; bydd y ddau gynllun yn 

cael eu dylunio i ganfod a chefnogi anghenion yr aelodau a’r sector diwylliannol ehangach 

yng Nghymru. 

 

Ar hyn o bryd, mae Creu Cymru yn cael ei gyllido gan arian prosiect drwy Raglen Loteri 

Cyngor Celfyddydau Cymru a ffioedd yr aelodau.  Daw rhywfaint o incwm drwy reoli rhaglen 

Hynt Cyngor Celfyddydau Cymru, yn ogystal â thrwy drefnu teithiau ar ran cwmnïau ac 

artistiaid o'r tu allan i Gymru.  Er mwyn cefnogi hyfywedd Creu Cymru ar gyfer y tymor hir, a 

gweithio gyda Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a’r staff, mae Cyngor y Celfyddydau wedi cytuno i 

ariannu swydd y Cyfarwyddwr am gyfnod o ddwy flynedd.  Hefyd, drwy'r Rhaglen Wytnwch, 

bydd Cyngor y Celfyddydau yn darparu cynghorydd busnes i weithio gyda'r Cyfarwyddwr a’r 

Bwrdd am gyfnod penodol o chwe mis i gefnogi'r gwaith o ddatblygu model busnes sy’n 

hyfyw yn ariannol ac yn un y mae modd ei gyflawni. 

 



Fel Cyfarwyddwr, dyma gyfle cyffrous i chi adeiladu ar y gwaith rhagorol sydd wedi cael ei 

wneud gan Creu Cymru dros ei aelodau a’r sector diwylliannol yn ehangach ers iddo gael ei 

sefydlu.  Drwy adeiladu ar lwyddiannau’r sefydliad hyd yma, byddwch chi’n sicrhau ei 

gynaliadwyedd ar gyfer yr hirdymor drwy gynlluniau busnes cadarn, datblygu partneriaethau 

ac aelodau, a chodi arian.  Drwy lunio gweledigaeth newydd ar gyfer Creu Cymru, sy’n gyson 

ag anghenion yr aelodau a nodau strategol Cyngor Celfyddydau Cymru, gellir sicrhau bod y 

sefydliad yn gallu cael effaith gadarnhaol wrth fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu'r sector 

diwylliannol yng Nghymru. 

 

Mae’r Cyfarwyddwr yn gyfrifol am arwain a chefnogi tîm y staff, sydd ar hyn o bryd yn 

cynnwys y Gweinyddwr a Gweinyddwr Prosiect Hynt.  Byddwch chi’n atebol i aelodau Creu 

Cymru, a byddwch yn cyflwyno adroddiadau’n uniongyrchol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr.  

Mae’r aelodau’n cwrdd unwaith neu ddwywaith y flwyddyn yn y gynhadledd flynyddol, yn 

ogystal ag mewn cyfarfodydd celfyddydol eraill sy'n cael eu cynnal yn rheolaidd ledled 

Cymru.   Ar hyn o bryd, mae'r Bwrdd yn cwrdd rhwng 4 a 6 gwaith y flwyddyn. 

 

Y prif gyfrifoldebau ac amodau: 

 

1. Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

 

• Datblygu gweledigaeth a chenhadaeth resymegol ar gyfer Creu Cymru, a 

chyfleu’r rheini i'w aelodau, staff, Bwrdd, cyllidwyr a rhanddeiliaid eraill; 

• Llunio a gweithredu cynllun strategol newydd mewn ymgynghoriad â 

rhanddeiliaid allweddol sy’n datblygu ymhellach ar waith Creu Cymru dros 

y pum mlynedd nesaf; 

• Llunio a gweithredu cynllun busnes newydd sy'n darparu cynaliadwyedd 

ariannol ac sy'n amlinellu targedau cyraeddadwy a mesuradwy ar gyfer 

perfformiad a chreu incwm; 

• Arwain, rheoli, ysgogi, ysbrydoli, datblygu a chefnogi tîm y staff i sicrhau 

bod yr holl adnoddau’n cael eu rheoli’n effeithlon, yn effeithiol ac yn 

broffesiynol, gan hybu prosesau cynllunio busnes a’r gyllideb er mwyn 

cynhyrchu’r incwm mwyaf; 

• Gweithio’n agos â'r Cadeirydd a’r Bwrdd, gan ddarparu cymorth ar 

faterion polisi a rheolaeth, a chyngor ar lywodraethu corfforaethol a 

materion eraill sy’n effeithio ar eu swyddi a’u cyfrifoldebau; 

• Siarad o blaid a chynrychioli Creu Cymru a’i aelodau, gan roi arweiniad yn 

y sector diwylliannol yng Nghymru drwy ddatblygu cysylltiadau ar lefel 

leol, genedlaethol a rhyngwladol. 

 

 

 



2. Artistig a Strategol  

• Datblygu gweledigaeth artistig glir, unigryw a chadarn sy’n diwallu 

anghenion strategol yr aelodau yng Nghymru yn ogystal â rhanddeiliaid 

eraill. 

• Canfod cyfleoedd i ddatblygu’r gynhadledd flynyddol i'r aelodau, gan 

adlewyrchu anghenion yr aelodau a'r sector creadigol a diwylliannol 

ehangach yng Nghymru; 

• Cynnal gwybodaeth gadarn o'r diwydiannau creadigol yng Nghymru, gan 

dalu sylw penodol i theatr, cerddoriaeth a dawns; 

• Canfod a chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu cynlluniau mewn 

celfyddydau penodol, sy’n helpu i gryfhau a chynnal y sector diwylliannol 

yng Nghymru drwy weithio gyda phartneriaid creadigol a strategol ar 

fodelau cyflawni priodol; 

• Gweithio gyda Chyngor y Celfyddydau i gyflawni’r cynllun Hynt yn 

effeithiol, gan gymryd camau rhagweithiol i lunio targedau priodol i’r 

prosiect a’u cyflawni; 

• Ymchwilio i deithiau bach a chanolig ym maes cerddoriaeth, theatr a 

dawns o Gymru, o weddill y DU ac yn rhyngwladol drwy bartneriaethau 

sy’n bodoli’n barod a phartneriaethau newydd, ac ymweliadau ‘mynd i 

weld’.  

 

3. Cyllid a Chodi Arian 

 

• Datblygu a chynnal y sylfaen aelodau; gan mai’r aelodau yw’r rheswm dros 

fodolaeth y sefydliad 

• Gosod a rheoli cyllidebau gweithredu blynyddol, gan fonitro incwm a 

gwariant a darparu adroddiadau amserol a chywir i'r Bwrdd a 

rhanddeiliaid eraill;  

• Canfod a gweithredu ar gyfleoedd i ddatblygu’n fasnachol ym maes 

teithiau, a gweithredu strategaethau i hybu refeniw a thwf busnes;  

• Datblygu perthynas gyllidol lwyddiannus gyda’r prif noddwyr. 

• Llunio strategaeth codi arian a’i rhoi ar waith 

• Chwilio am gyfleoedd i ehangu sylfaen gyllidol Creu Cymru a chyflwyno 

ceisiadau am gyllid i wneud hynny 

• Ymchwilio i gyfleoedd masnachol priodol a’u datblygu 

 

 

4. Cymhwysedd 

 

Rhaid bod gennych yr hawl i weithio yn y DU. Mae pob penodiad yn amodol ar 

Wiriad DBS (y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) 



Manylion y Person - Cyfarwyddwr Creu Cymru 
 
Cymwysterau a phrofiad  
Hanfodol 
 

• Profiad a phrawf o allu gweithio mewn swydd heriol a phrysur, gyda’r gallu i reoli’n 
effeithiol a delio ag amrywiaeth o faterion cymhleth ar yr un pryd  

• Sgiliau negodi a dylanwadu cryf 
• Sgiliau cyfathrebu rhagorol, gan gynnwys siarad cyhoeddus 
• Ymrwymiad amlwg i degwch, tryloywder a chydraddoldeb 
• Addysg hyd at lefel gradd 
• Dealltwriaeth gyffredinol dda o’r gymuned gelfyddydol broffesiynol a’r materion sy'n 

effeithio ar theatrau a chanolfannau celfyddydau ledled Cymru  
• Dealltwriaeth dda o brif feysydd celfyddydol Creu Cymru, sef drama, dawns a 

cherddoriaeth 
• Adnabyddiaeth ac ymwybyddiaeth dda o'r datblygiadau yn y sector a’r diwydiannau 

cysylltiedig    
• Profiad o weithio gyda staff ar lefel Cyfarwyddwr/lefel uchel 
• Gwybodaeth a phrofiad penodol yn un o'r meysydd canlynol:  

- cyfrifyddiaeth a rheolaeth ariannol 
- rheoli adnoddau dynol 
- cael gafael ar gyllid sylweddol ar gyfer prosiectau/rhaglenni yng nghyswllt y 
celfyddydau/diwylliant 
 

Dymunol 
 

• Profiad o lunio strategaethau i ddatblygu cynulleidfaoedd newydd a 
chynulleidfaoedd sy'n bodoli eisoes 

 
Sgiliau a galluoedd 
Hanfodol 
 

• Sgiliau arwain rhagorol 
• Ymrwymiad i Creu Cymru, ei genhadaeth a’i werthoedd 
• Ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth  
•  Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol 
•  Bod yn ddiduedd, teg a gallu parchu cyfrinachedd 

 

Arall  
• Bod yn barod i weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau fel y bo'r angen, ac i deithio 

ledled Cymru yn rheolaidd. 
 

Dymunol 
 

• Gallu siarad Cymraeg.  

 



Rhagor o wybodaeth am y swydd 

 

Er mwyn cyflawni'r swydd, dylai'r unigolyn fod yn gyfarwydd â Chynllun Corfforaethol Cyngor 

Celfyddydau Cymru a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Bydd y swydd yn gofyn am hyblygrwydd i weithio y tu allan i oriau gwaith arferol, a gallai hyn 

gynnwys gyda’r nos ac ar benwythnosau. 

Mae angen gweithio o gartref ar gyfer y swydd ar hyn o bryd. Rhoddir lwfans i’ch digolledu am 
hyn.  


