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Recriwtio Cadeirydd– Cyngor Celfyddydau Cymru 
 
 
Crynodeb o’r swydd: 
 
Sefydlwyd Cyngor Celfyddydau Cymru drwy Siarter Frenhinol ym 1994. Ariennir 
Cyngor y Celfyddydau yn bennaf drwy gymorth grant gan Lywodraeth Cymru. Mae 
hefyd yn elusen gofrestredig o dan y Gyfraith Elusennol ac mae'n un o bedwar 
Dosbarthwr y Loteri yng Nghymru. 
 
a) i ddatblygu a gwella gwybodaeth am y celfyddydau, eu deall a’u hymarfer; 
b) i gynyddu hygyrchedd y celfyddydau i’r cyhoedd;  
c) i gynghori a chydweithredu â Llywodraeth Cymru a'r cyrff perthnasol; a 
d) i gyflawni’r amcanion drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. 
  
Mae'r Cadeirydd yn atebol i Weinidog(ion) Llywodraeth Cymru a gellir ei ddwyn i 
gyfrif hefyd gan Senedd Cymru drwy'r Cadeirydd. Rhaid i'r Cadeirydd sicrhau bod 
aelodau eraill y Cyngor yn cael gwybod am unrhyw gyfathrebu o’r fath. Mae'r 
Cadeirydd yn gyfrifol am sicrhau bod polisïau a gweithredoedd y Cyngor yn cefnogi 
polisïau strategol ehangach y Gweinidog, a bod y Corff yn gwneud ei waith ag 
uniondeb. Lle bo hynny’n briodol, rhaid i'r Cadeirydd drefnu bod y polisïau a'r 
gweithredoedd hyn yn cael eu cyfathrebu a’u rhannu â phob rhan o’r Corff. 
 
Cefndir: 
 
Fel asiantaeth ariannu a datblygu celfyddydau’r wlad, mae Cyngor y Celfyddydau:  
 

• yn cefnogi a datblygu gweithgarwch celfyddydol o ansawdd uchel – mae'n 
buddsoddi arian cyhoeddus, wedi'i ddarparu gan y trethdalwr a’i ddyrannu gan 
Lywodraeth Cymru, i helpu'r celfyddydau i ffynnu yng Nghymru 
 

 • yn datblygu ac yn cyflawni blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer y 
celfyddydau – mae'n sicrhau bod mecanweithiau, prosesau a gweithdrefnau priodol 
yn eu lle i gynnal yr agenda strategol a lunnir gan Lywodraeth Cymru, fel y’i nodir yn 
y ddogfen strategaeth ddiweddaraf (y Rhaglen Lywodraethu ar hyn o bryd) a'r llythyr 
Cylch Gwaith Blynyddol  
 

• yn dosbarthu arian y Loteri – trwy geisiadau i'w rhaglenni cyllido mae'n buddsoddi 
mewn prosiectau sy'n datblygu gweithgarwch celfyddydol newydd, gan gefnogi 
unigolion a sefydliadau  
 

• yn rhoi cyngor ar y celfyddydau – drwy ei staff a'i ymgynghorwyr, Cyngor y 
Celfyddydau sydd â'r gronfa fwyaf o arbenigedd a gwybodaeth yn y celfyddydau yng 
Nghymru  
 

• rhannu gwybodaeth – Cyngor y Celfyddydau yw canolfan genedlaethol rhwydwaith 
o wybodaeth am y celfyddydau yng Nghymru. Mae ganddo hefyd gysylltiadau 
rhyngwladol cryf yn y DU a thu hwnt  
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• yn codi proffil y celfyddydau yng Nghymru – Cyngor y Celfyddydau yw'r llais 
cenedlaethol dros y celfyddydau yng Nghymru, gan wneud yn siŵr Cyngor 
Celfyddydau Cymru bod pobl yn ymwybodol o ansawdd, gwerth a phwysigrwydd 
celfyddydau'r wlad  
 

• yn creu mwy o arian i economi'r celfyddydau - drwy fentrau fel Y Cynllun Casglu - 
cynllun y Cyngor i annog mwy o bobl i brynu celf - a'i waith i sicrhau cyllid 
Ewropeaidd; mae'r rhain yn dod â mwy o arian i economi'r celfyddydau  
 

• yn dylanwadu ar gynllunwyr a phenderfynwyr – mae'r celfyddydau'n digwydd mewn 
llawer o leoedd gwahanol. Maent yn gallu cael effaith ddramatig ar ansawdd 
bywydau pobl, a'r llefydd y maent yn byw ac yn gweithio ynddynt. Mae'r celfyddydau 
hefyd yn aml wrth galon mentrau ar gyfer adfywio economi a chymdeithas, ar gyfer 
trawsnewid dysgu mewn ysgolion ac ar gyfer hyrwyddo iechyd a lles. Mae Cyngor y 
Celfyddydau'n chwarae rhan allweddol wrth sicrhau bod y cyfraniad y gall y 
celfyddydau ei wneud yn cael ei gydnabod, ei werthfawrogi a'i ddathlu 
 
Crynodeb Cyhoesurwydd: 
 
Dosbarthodd Llywodraeth Cymru fanylion y penodiad drwy restrau rhanddeiliaid 
sydd gan yr Uned Cyrff Cyhoeddus (PBU);  hysbysebu'r rôl ym Mwletin Gwrth-
Ddeiliaid Hiliol Llywodraeth Cymru; rhannu manylion y recriwtio gyda thîm Estyn 
Allan Llywodraeth Cymru i ddosbarthu ymysg grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol;  
a rhoddwyd y swydd wag ar wefan penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru a 
gwefan Swyddfa Cabinet y DU.  
 
Dosbarthodd Llywodraeth Cymru fanylion y penodiad drwy restrau rhanddeiliaid a 
ddelir gan yr Uned Cyrff Cyhoeddus (PBU) a phostio'r swydd wag ar wefan 
penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru a gwefan Swyddfa Cabinet y DU.  
 
Hyrwyddwyd y swydd wag gan y sianeli Cyfryngau Cymdeithasol canlynol a'i 
hysbysebu drwy'r cyfryngau a restrir isod: 
 

• Safle Swyddi  

• Golwg 360  

• Diversity Jobsite Network  

• Fish4jobs (JobsWales) 

• Guardian  

• Arts Professional  

• Arts Jobs  
 
Hysbysebwyd ar wefan Llywodraeth Cymru a Swyddfa'r Cabinet rhwng 14 
Tachwedd 2022 a 3 Ionawr 2022.  Estynnwyd y dyddiad cau ar gyfer derbyn 
ceisiadau o 12 Rhagfyr 2022 i 3 Ionawr 2023 i gynhyrchu nifer mwy o geisiadau. Ni 
wnaed unrhyw newidiadau eraill i'r cynllun recriwtio cychwynnol. 
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Sift – 19 Ionawr 2023 
 
Sesiwn Rhanddeiliaid – 9 – 10 Chwefror 2023.  Aelodau'r sesiwn rhanddeiliaid  
yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor y Celfyddydau, rhanddeiliaid, a Llywodraeth  
Cymru.   

 
Y pwnc trafod yn y sesiwn oedd 
 
 ‘Reaching under-represented groups to widen engagement. With particular focus on  
Black, Asian and Minority Ethnic people, LGBTQ+ people, disabled people and people 
from a lower socio-economic background.’.  
 
Gofynnwyd i ymgeiswyr baratoi i rannu meddyliau personol ar hyn  
pwnc (uchafswm 10 munud), ac yna hwyluso'r drafodaeth. 
 
Cyfweliadau – 14 Cwefror 2023 
 
Mewn cyfweliad, gofynnwyd i ymgeiswyr ddarparu cyflwyniad 10 munud ar y 
canlynol: 
  
What is your vision for the Arts Council of Wales following the Investment Review 
and what would success look like? 
 
Aelodaeth o'r panel cynghori asesu: 
 
Jason Thomas - Cyfarwyddwr Celfyddydau, Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
Llywodraeth Cymru  
Helgard Krause - Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru 
Aaqil Ahmed – Uwch Aelod Annibynnol y Panel 
 
Derbyniwyd cyfanswm o 15 cais ar gyfer y rôl newydd. Cafodd chwe ymgeisydd eu 
hargymell ar gyfer cyfweliad er i ddau dynnu eu ceisiadau yn ôl cyn i'r cyfweliadau 
gael eu cynnal. Roedd y Panel Cynghori Asesu o'r farn bod dau ymgeisydd 
penodedig.  
 
Yr ymgeisydd a ffefrir gan y Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Diwylliant, 
Chwaraeon, Twristiaeth a Phrif Chwip – Margaret Russell 
 
Gwrthdaro Buddiannau  
 
Datganodd Margaret mae ei gŵr, Dr. Aled Eirug, yw cadeirydd Coleg Cymraeg, y 
corff addysg uwch ac addysg bellach cyfrwng Cymraeg a bod ei merch, Holly Kalo, 
yn gweithio fel gweinyddwr i ŵyl ffilm LGBTQ IRIS. 
 
Ystyriodd y panel nad oedd y datganiad hwn yn cyflwyno unrhyw wrthdaro 
buddiannau. 
 
 
Gweithgaredd Gwleidyddol (fel y nodir ar y ffurflen gais) 
Dim 


