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Manyleb yr Unigolyn
PROFIAD A CHEFNDIR HYNOD 

DDYMUNOL DYMUNOL

Tystiolaeth o weithio yn llwyddiannus mewn rôl arwain neu lywodraethol 
(gall hyn fod drwy weithio neu brofiad gwirfoddol)

Profiad o ddelio yn llwyddiannus â materion strategol, gan gynnwys 
dehongli gwybodaeth cymhleth a chynllunio busnes

Profiad o weithio o fewn amgylchedd addysg neu wasanaethol

Profiad o ddatblygu diwylliant sydd yn cwrdd â gofynion ac yn ymwneud 
â, cwsmeriaid, staff a rhanddeiliaid mewn amgylchedd perfformiad uchel.

GWYBODAETH
Dealltwriaeth o egwyddorion ac ymarferion rheoli, yn benodol, rheoli 
perfformiad a chynllunio busnes

Gwybodaeth o lywodraethu sefydliadau yn effeithiol (cyhoeddus, preifat 
neu’r trydydd sector)

Dealltwriaeth o arferion gorau o fewn rheoli gweithgareddau wedi’u 
ffocysu ar gwsmeriaid

Gwybodaeth o ddeddfwriaeth perthnasol a gofynion statudol, yn cynnwys 
cyfraith elusennau, cyfraith cyflogaeth a/neu gyfraith iechyd a diogelwch

SGILIAU A GALLUOEDD
Mae gofyn am hyder, gyda’r sgiliau a’r treiddgarwch i ddatblygu perthynas 
gynhyrchiol gydag ystod o rhanddeiliaid

Yn graff yn eu barn a gyda’r gallu i feddwl yn gorfforaethol ac yn strategol; 
y gallu i ddelio a blaenoriaethau cystadleuol a gwneud penderfyniadau 
gwybodus

Sgiliau cyfathrebu cryf gyda’r gallu i ymgysylltu a chyfathrebu yn 
effeithiol gyda phobl ar bob lefel

Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (Lefel 3 neu uwch)

Unigolyn dyfeisgar gyda hygrededd oherwydd yr hyn mae’n nhw’n ei 
wneud a sut mae’n nhw’n ei wneud

Y gallu i fynd i gyfarfodydd y Bwrdd o leiaf pedwar gwaith y flwyddyn

Y gallu i weini fel aelod o a mynychu o leiaf dau Bwyllgor Bwrdd yr 
Ymddiriedolwyr o leiaf pedwar gwaith y flwyddyn.

GWERTHOEDD AC AGWEDDAU
Arweinydd ar gyfle cyfartal sy’n gweld gwerth amrywiaeth a dileu 
rhwystrau i gydraddoldeb

Esiampl gwych sy’n hyrwyddo uniondeb, cywirdeb a gonestrwydd o’r 
safon uchaf

Arweinydd effeithiol sy’n ddigon cadarnhaol, penderfynol a gwydn i ddelio 
â gofynion y rôl a gwneud penderfyniadau anodd ar brydiau.




