
 

Manyleb Person 
 

Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd 

Cais i fod yn Aelod o’r Bwrdd 
 

RHAID I’R PERSON/POBL A BENODIR FODLONI'R GOFYNION CANLYNOL: 

 

 Hanfodol Dymunol 

Profiad  

 

 

 

 

 

Profiad o weithio yn y diwydiant 

neu sector cerddoriaeth yng 

Nghaerdydd fel y'i nodir yn Nhabl 

1 isod. 
 

Ar hyn o bryd yn gweithio neu'n 

cynrychioli grŵp a nodir yn Nhabl 

1 isod. 
 

Profiad o weithio mewn 

partneriaeth.   
 

Profiad o gyfathrebu’n effeithiol 

ac yn gyfrifol ar bob lefel. 

Profiad o fod â rôl gynrychioladol 

yn y sector cerddoriaeth. 
 

Profiad o gynnal digwyddiadau 

cerddoriaeth byw, rhedeg lleoliad, 

cynnig gwasanaeth cerddoriaeth 

neu gefnogi datblygiad 

cerddoriaeth 
 

Profiad o drwyddedu, polisi 

cynllunio neu arbenigedd 

cyfreithiol yn berthnasol i'r 

diwydiant cerddoriaeth 
 

Profiad o ddatblygu economi'r nos 

ac/neu ddatblygu cynulleidfaoedd. 
 

Profiad o gefnogi datblygiad 

sgiliau yn y sector cerddoriaeth. 

Sgiliau a  

Gallu 

 

 

 

 

 

Sgiliau cyfathrebu cryf a’r gallu i 

gyfrannu at drafodaeth ar lefel 

Bwrdd, polisi ehangach a 

datblygu strategaeth. 
 

Y gallu i fod yn gennad i Fwrdd 

Cerddoriaeth Caerdydd, gan 

arddangos doethineb a 

diplomyddiaeth wrth ddelio â 

rhanddeiliaid. 
 

Dealltwriaeth o’r heriau 

presennol sy’n wynebu’r 

diwydiant cerddoriaeth, addysg a 

lleoliadau llawr gwlad, a’r gallu i 

feddwl yn greadigol ar sut i fynd 

ar ôl yr heriau hyn. 

Presenoldeb cryf yn y diwydiant 

cerddoriaeth neu wasanaeth 

cyhoeddus perthnasol, gyda 

pharodrwydd i siarad dros fuddion 

y gymuned gerddoriaeth. 

Nodweddio

n  

Personol 

 

Ymrwymiad cryf at gyfle cyfartal 

ac amrywiaeth. 
 

Dealltwriaeth glir o ymddygiad 

proffesiynol ac ymrwymiad i 

Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus 

Nolan Severn. 

 



 
 

 

 

 

Tabl 1: Grwpiau Cynrychioladol 

Llywodraeth Leol  Sefydliadau cerddoriaeth a arweinir gan anabledd 

Ysgolion Datblygwyr eiddo sy’n cefnogi diwylliant 

Diwydiant cerddoriaeth wedi’i recordio Arbenigwyr Economi’r Nos 

Artistiaid, DJs, cynhyrchwyr Arianwyr cyhoeddus 

Cyhoeddwyr cerddoriaeth Undebau 

Rheolwyr cerddoriaeth Hybiau addysg cerddoriaeth 

Asiantau cerddoriaeth Newyddiaduriaeth a’r wasg gerddoriaeth 

Asiantau bwcio Sefydliadau cerddoriaeth ieuenctid 

Cyngherddau a gwyliau mawr Sefydliadau cerddoriaeth cymunedol 

Lleoliadau cerddoriaeth ar lawr gwlad Addysg bellach ac addysg uwch 

Lleoliadau cerddoriaeth mawr Ymchwil a dadansoddi 

Stiwdios a mannau ymarfer Twristiaeth 

Genre cerddoriaeth amrywiol Caerdydd CC Cerddoriaeth 

Cerddorion a pherfformwyr stryd  

 

 


