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“I had a wonderful time working with the players and was impressed by how aware and 
musically generous they are. It gives me hope that we will get a good wave of players into 
the older professional ensembles, and we can start to change the culture for the better.” 

Rakhi Singh, cyd-gyfarwyddwr gwadd, The Singh Sisters, Medi 2021 

 

“The orchestra is unbelievably friendly and allows for so much creative input from the players. 
Programming always has an interesting angle and we are encouraged to come up with ideas 

for projects.” 

Amy Roberts, Obo, cyd-gynhyrchydd Players’ Picks, Mai 2021 

 

“The biggest thank you to you all for making last night happen and for giving us the freedom 
and opportunity to create it. It was quite a dream come true and really felt like we were a big 

family. I felt truly blessed! I also couldn't think of a better way to end my time as a player in the 
orchestra.” 

Simmy Singh, cyd-gyfarwyddwr The Singh Sisters, Medi 2021 

 

“Thank you so much for inviting me to lead the Curate project. It has been an absolute 
highlight for me, and I really appreciate all of your help, support and trust in what was a 
new step for me as an artist . . . I hope to further develop these ideas, exploring other 

subject matters, as I really enjoyed the format and experience of curating.” 

Delia Stevens, curadur AlgoRhythms, Rhagfyr 2019 

 

“One of my favourite things is how everyone is encouraged to contribute to the musical 
discussion. All opinions are valued in both chamber and orchestral settings,  

which is really refreshing.” 

Deni Teo, Soddgrwth 

 

“I just wanted to say thank you for the great opportunity to curate my own music. The 
experience has opened up new paths and I definitely feel I would like to do this as an integral 

part of my music life.” 

Abel Selaocoe, curadur MotherTongue, Mai 2019 

 

“Without doubt my favourite thing about working with Sinfonia Cymru is that it feels like such a 
collaborative environment. There’s not one voice we have to agree to and follow – it feels like 

every player is equally valued and respected. I also love how diverse it is, each project is 
unique and that makes it so rewarding for us as players, as well as regular audience members.” 

Carys Evans, Corn 

 

“There is an incredible culture at Sinfonia Cymru that exists across the players and the 
management; everyone has a can-do attitude and a generous spirit. This has a direct and quite 

special effect on the music-making.” 

Caroline Pether, cyn-Arweinydd 
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Cyflwyniad 

Mae’r pecyn hwn yn rhoi gwybodaeth am Sinfonia Cymru a’i Fwrdd, ar gyfer y rhai hynny sy’n 
ystyried cyflwyno cais am fod yn Aelod o’r Bwrdd / Ymddiriedolwr. Yn achos y rhai a benodir i’r 
Bwrdd, darperir gwybodaeth bellach fel rhan o broses gyflwyno; bydd hynny’n cynnwys copi 
llawn o’r Cod Llywodraethu / Llawlyfr y Bwrdd, a chynhwysir rhai rhannau ohonynt yn y 
tudalennau sy’n dilyn. Mae rhagor o wybodaeth hefyd i’w chael ar ein gwefan 
www.sinfonia.cymru a gellir gwylio nifer o fideos ar ein sianel YouTube. 
 
 

Am Sinfonia Cymru 

Mae lle unigryw i Sinfonia Cymru yn y sector cerddoriaeth. Rydym yn gerddorfa ‘dan 30’ sydd 
wedi ymrwymo i gefnogi camau cyntaf cerddorion proffesiynol ifanc, disglair. Drwy wneud hyn, 
rydym yn darparu profiadau cerddorol o ansawdd eithriadol i bobl sy’n byw yng Nghymru a thu 
hwnt.  
 
Rydyn ni’n hoffi herio’r status quo. Ambell dro rydyn ni’n gerddorfa yn yr ystyr draddodiadol,  yn 
amrywio mewn maint o ensemble llinynnol i gerddorfa symffoni lawn; ar adegau eraill rydyn ni’n 
gweithio gyda grwpiau llai o chwaraewyr i gyflwyno perfformiadau agos-atoch mewn nifer o 
arddulliau gwahanol. Canlyniad hyn yw ystod o weithiau sy’n cynnwys rhaglenni cerddorfa 
siambr ac ensemblau llinynnol, datganiadau cerddoriaeth siambr, cerddoriaeth gyfoes ac 
arloesol, prosiectau traws-genre, a phrosiectau gyda, ac ar gyfer, ysgolion. Mewn rhai 
digwyddiadau rydym yn arbrofi gyda fformatau cyngerdd a lleoliadau nad ydynt yn draddodiadol.  
 
Rydyn ni’n gweithio’n agored ac yn gydweithredol gyda’n cerddorion, gan roi cyfleoedd iddynt 
archwilio eu creadigrwydd, ymestyn eu dylanwadau cerddorol, a chyfrannu eu syniadau. 
Gwyddom o’r adborth a dderbyniwn fod y dull hwn yn cael ei werthfawrogi gan y chwaraewyr ac 
nad yw’n rhywbeth maent wedi arfer ag e mewn cerddorfeydd sy’n cael eu rheoli mewn modd 
mwy traddodiadol.  
 
Rydym yn hynod ddiolchgar am y nawdd a dderbyniwn gan ein prif randdeiliad, sef Cyngor 
Celfyddydau Cymru ar ran Llywodraeth Cymru; hebddo, ni fyddai modd i ni weithredu. Mae’r 
buddsoddiad hwn o arian cyhoeddus – ynghyd â chymorth gwerthfawr pellach o 
Ymddiriedolaethau preifat a chan unigolion – yn ein galluogi i chwarae ein rhan i sicrhau dyfodol 
disglair i gerddoriaeth glasurol yng Nghymru. 
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Gweledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd, a nodau strategol  
 
Gweledigaeth – EIN GOBAITH TYMOR-HIR AM GERDDORIAETH GLASUROL YNG NGHYMRU  

• Ein gweledigaeth yw y bydd pawb yng Nghymru’n cael cyfle i sicrhau mynediad at 
gerddoriaeth glasurol ac y bydd llawer mwy o bobl, o gefndiroedd amrywiol, yn cymryd rhan 
mewn, yn cael eu hysbrydoli gan, ac yn mynychu digwyddiadau cerddoriaeth glasurol. 

 
Cenhadaeth – EIN PWRPAS, SY’N GYRRU POPETH A WNAWN 

• Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cerddorion ifanc proffesiynol o’r radd flaenaf o bob rhan 
o’r DU, a’u cefnogi yng nghamau cyntaf eu gyrfaoedd er mwyn rhoi’r dechrau gorau posib 
iddynt. Drwy wneud hyn, byddwn yn darparu profiadau cerddorol eithriadol i 
gynulleidfaoedd a chyfranogwyr ledled Cymru. 

 
Gwerthoedd – Y GWERTHOEDD SY’N TANATEGU EIN GWAITH 

• Rydyn ni wrth ein bodd yn creu cerddoriaeth gyda’n gilydd, ac yn cyfathrebu’r ysbryd hwnnw 
i’n cynulleidfaoedd – dyna pam mae ein perfformiadau mor arbennig. 

• Rydyn ni’n cydweithio mewn dull agored, cynhwysol a cholegol – dydyn ni ddim yn creu 
rhwystrau, ac rydyn ni’n parchu barn pawb. 

 
Egwyddorion Strategol – YR EGWYDDORION STRATEGOL SY’N EIN HELPU I GYFLAWNI EIN CENHADAETH  

• Byddwn yn cynyddu’r nifer o gyfleoedd perfformio rydym yn eu darparu ar gyfer ein 
chwaraewyr, gan sicrhau ystod eang o weithgareddau iddynt hwy ac i’n cynulleidfaoedd. 

• Bydd rhai elfennau o’r rhaglen dan arweiniad y chwaraewyr, gan annog cerddorion i 
gyfrannu syniadau am raglenni a rhoi cyfle iddynt greu elfennau perfformio arloesol. 

• Byddwn hefyd yn chwilio am gyfleoedd i weithio gyda cherddorion o genres eraill, gan roi 
cyfle i chwaraewyr weithio y tu allan i’r fframwaith clasurol arferol.  

• Bydd rhai agweddau o’n rhaglennu yn herio’r status quo – er y byddwn yn parhau i gyflwyno 
perfformiadau mewn dull traddodiadol / cerddorfaol, byddwn hefyd yn arbrofi gyda 
fformatau sy’n herio’r dull cerddoriaeth glasurol draddodiadol, gan ddod o hyd i ffyrdd 
newydd o wneud cerddoriaeth glasurol yn fwy ystyrlon i gynulleidfa ehangach a mwy 
amrywiol. 

• Byddwn yn mynd â’n cerddoriaeth i ganolfannau gwledig yn ogystal â rhai trefol, gan weithio 
mewn dull ymatebol gydag eiriolwyr lleol dros y tymor hirach, fel ein bod yn bwrw 
gwreiddiau o fewn y cymunedau rydym yn teithio iddynt. Dros gyfnod y cynllun hwn, 
byddwn yn cyflawni cynnydd sylweddol ym maint y gwaith a gyflenwir mewn lleoliadau 
gwledig. 

• Byddwn yn chwilio am ffyrdd o gynyddu ein cynhwysiant, yn cynnwys trwy gydweithredu 
artistig, recriwtio chwaraewyr newydd, gweithio mewn dulliau arloesol, a datblygu 
cynulleidfa.  

• Byddwn yn mynd i’r afael â’r canfyddiad o gerddoriaeth glasurol fel rhywbeth ‘nad yw ar 
gyfer pobl fel fi’ ac yn sicrhau bod ein perfformiadau’n hygyrch. Byddwn yn cadw prisiau 
tocynnau’n isel, ac yn cyfathrebu mewn modd agored a deniadol, gan ddefnyddio iaith 
ddealladwy. Byddwn yn annog artistiaid i gyfathrebu â’r gynulleidfa yn ystod ein 
perfformiadau.   
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Rhan o’r Crynodeb Gweithredol o’r Cynllun Busnes cyfredol (2021–25) 

Mae Sinfonia Cymru yn sefydliad deheuig sy’n gallu ymateb i amgylchiadau newidiol, i ddarparu 
cerddoriaeth mewn ystod eang o raddfeydd ac arddulliau, ac ar draws gwahanol genres. Mae’r 
natur ddeheuig hon yn tanategu uchelgais a fynegir drwy’r cynllun hwn i gyflawni effaith 
drawsnewidiol mewn cymunedau nad ydynt, ar hyn o bryd, yn cael y cyfle i brofi cerddoriaeth 
glasurol, gan ymestyn i galonnau cymunedau gwledig ledled Cymru.  

• Yn ystod cyfnod y cynllun hwn, byddwn yn cyflawni 183 o berfformiadau a 188 o sesiynau 
gweithdy. 

• Ym mlwyddyn 1, bydd y perfformiadau a’r gweithdai hyn yn cyrraedd oddeutu 7,750 o bobl. 
Ym mlwyddyn 2, ein nod yw cyrraedd 7,000, gan gynyddu i 7,200 ym mlwyddyn 3 ac i 7,400 
ym mlwyddyn olaf y cynllun hwn. (Mae ffigurau blwyddyn 1 yn uwch oherwydd bod peth 
gweithgaredd wedi ei ohirio a’i gario ymlaen o’r flwyddyn flaenorol.) 

• Bydd ein gwaith gydag ysgolion yn cyrraedd 8,250 yn ystod cyfnod y cynllun hwn. 

• Rydym hefyd yn disgwyl cyrraedd oddeutu 800,000 o bobl drwy weithgareddau darlledu a 
digidol yn ystod pedair blynedd y cynllun hwn.  

• Byddwn yn darparu cyfleoedd ar gyfer cerddorion ifanc talentog o bob rhan o’r Deyrnas 
Gyfunol, gan roi amcangyfrif o 2,350 diwrnod o waith i gerddorion llawrydd yn ystod cyfnod 
y cynllun hwn. Bydd llawer o’r cyfleoedd perfformio hyn yn cael eu cynllunio’n benodol i 
ganiatáu i gerddorion archwilio eu creadigedd ac ymestyn eu gorwelion cerddorol. Ochr yn 
ochr â darparu cyfleoedd i berfformio, byddwn yn parhau i’w cefnogi gyda gweithdai ar-lein 
ar ddatblygu gyrfa.  

• Yn 2022, byddwn yn darparu 20 o gyngherddau’n rhad ac am ddim, gan gyrraedd 
cynulleidfaoedd sy’n byw yn rhai o’r cymunedau gwledig mwyaf anghysbell ledled Cymru, 
a chanddynt fynediad cyfyng, neu ddim o gwbl, i berfformiadau cerddoriaeth glasurol o 
safon uchel.  

• Byddwn yn cyflwyno tair menter newydd yn seiliedig ar gymunedau: 

• o 2022, wythnos flynyddol o weithdai / perfformiadau mewn ysgolion a lleoliadau 
gofal iechyd ym Mhontyberem a’r ardal leol, a ohiriwyd o 2020, gyda darpariaeth 
gyfyngedig yn unig yn 2021. 

• perthynas estynedig gydag Ysgol Gynradd Maindee, Casnewydd, fel ein ‘hysgol 
fabwysiedig’, gan gyrraedd disgyblion a rhieni fel ei gilydd. 

• o 2022, cyfnod preswyl blynyddol yn Neuadd Gregynog, gyda gweithdai ar gyfer 
ysgolion ac mewn lleoliadau gofal iechyd, a chyngherddau yn Gregynog, ynghyd â 
rhai mewn lleoliadau ategol ledled Powys. Caiff y lleoliadau hyn eu meithrin yn ystod 
y cyfnod a dreulir ym Mhowys ar ein taith Neuaddau Pentref yn Bennaf, gan adeiladu 
perthynas â’r lleoliadau gyda’r bwriad o gynnal darpariaeth flynyddol.  

• Byddwn yn gweithio gyda’n cwmni cyfathrebu Cymraeg newydd i’n cefnogi wrth i ni 
ailgysylltu â chynulleidfaoedd yn y cyfnod ôl-bandemig hwn, cyrraedd cynulleidfaoedd 
newydd, a chynyddu ein proffil ledled Cymru. 

• Byddwn yn parhau i archwilio sut y gallwn ddefnyddio prosiectau digidol fel modd o 
gyrraedd rhagor o bobl, ac fel pont i berfformiadau byw, gan fanteisio ar raglen mentora 
digidol CCC/The Space. 
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• Rydym yn parhau i wella ein hamrywiaeth a’r angen am fwy o amrywiaeth mewn 
cerddoriaeth glasurol, gan adeiladu ar yr asesiad o’r rhaglen I’M IN, a ddarparwyd gan Music 
Masters, ac yn defnyddio ein Cysylltai Creadigol i gefnogi hyn. 

• Byddwn yn defnyddio’r rôl Cysylltai Creadigol i sicrhau llwyddiant y Curate ac elfennau  
traws-genre ein gwaith. 

• Byddwn yn cynyddu ein hincwm trwy godi arian yn ôl y cynllun, o ragamcan o £120,000 yn 
2021/22 i adeiladu tuag at darged o £128,000 ym mlwyddyn 4.  

• Os byddwn yn cyflawni ein targedau codi arian a’r targedau incwm eraill, bydd ein dibyniaeth 
ar gyllid Cyngor Celfyddydau Cymru yn disgyn i 53%, sy’n ostyngiad o 15% ar y lefel flaenorol. 

• Mae cryfder cronfa wrth gefn y cwmni wedi ein helpu i gadw’r ddysgl yn wastad yn ystod y 
pandemig. Yn ystod blwyddyn gyntaf y cynllun, byddwn yn gwneud defnydd strategol o’n 
hadnoddau wrth gefn ar lefel gymedrol i ddarparu rhaglenni a pherfformiadau ychwanegol 
trwy aildrefnu dau brosiect a ohiriwyd yn 2020/21.  

• Byddwn yn gweithredu cynllun olyniaeth a phroses recriwtio i ddiogelu’r sefydliad yn ystod 
cyfnod newid Prif Weithredwyr, pan fydd deilydd presennol y swydd yn sefyll i lawr. 

• Byddwn yn sicrhau bod egwyddorion Contract Diwylliannol Llywodraeth Cymru yn rhan 
hanfodol o’n harferion yn y gweithle. 

  



Page 7 

Model Llywodraethiant  

Mae model llywodraethiant Sinfonia Cymru yn nodweddiadol o’r rhan fwyaf o’r sefydliadau nid-
am-elw; mae’n gwmni cyfyngedig ac yn elusen gofrestredig. Mae aelodau o’r Bwrdd, felly, yn 
aelodau o’r Bwrdd yn nhermau deddfau cwmnïau ac yn ymddiriedolwyr mewn perthynas â’r 
statws elusennol, fel ei gilydd. Mewn gwirionedd, yn y broses o gyflawni cyfrifoldebau’r Bwrdd / 
Ymddiriedolwyr, nid oes ffin rhwng y ddeuoliaeth hon.  
 
 

Cyfrifoldebau Bwrdd y Cyfarwyddwyr  

Pan gânt eu penodi, bydd aelodau’r Bwrdd yn derbyn copi o God Llywodraethiant /  Llawlyfr 
Bwrdd y sefydliad. Rhestrir yr elfennau allweddol yma: 
 

• Bwrdd y Cyfarwyddwyr sydd â’r cyfrifoldeb terfynol a’r atebolrwydd cyfreithiol am 
gyfarwyddo materion y cwmni – gan sicrhau ei hydaledd a gofalu ei fod yn cael ei redeg yn 
dda – ac am gyflawni’r nodau priodol. Rhaid iddo weithredu’n bwyllog i ddiogelu asedau’r 
cwmni a sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio i gyflawni’r nodau elusennol datganedig.   

• Mae’r Cyfarwyddwyr yn gyfrifol ar y cyd am lwyddiant y sefydliad. Mae’r Bwrdd yn ffocysu ar 
y cyfeiriad strategol, ac ni ddylai gymryd rhan yn y materion gweithredol o ddydd i ddydd; 
dylai’r rheiny barhau i fod yn gyfrifoldeb i’r swyddogion gweithredol. Fodd bynnag, er mwyn 
i’r Bwrdd allu gweithredu mewn modd effeithiol, rhaid cael perthynas agored o 
ymddiriedaeth a pharch rhwng y Cyfarwyddwyr anweithredol a’r tîm gweithredol.   

• Mae’r Bwrdd yn cytuno ar y weledigaeth, ynghyd â’r nodau yn y tymor canolig a’r hir-dymor, 
a chaiff y gwaith o gyflawni’r rhain ei ddirprwyo i’r swyddogion gweithredol. Mae’r Bwrdd yn 
cytuno ar gynllun busnes a’r gyllideb gysylltiedig, a hynny’n rheolaidd, ac yn monitro’r 
cynnydd yn erbyn y cynllun. Fel arfer, caiff yr elfennau hyn eu llunio a’u drafftio gan y 
swyddogion gweithredol, a chyflwynir hwy i’r Bwrdd i dderbyn eu cymeradwyaeth. 

• Mae’r Bwrdd yn sicrhau bod y cwmni’n cydymffurfio â’i Femorandwm ac Erthyglau 
Cymdeithasiad, ynghyd â’r deddfau perthnasol, a gofynion unrhyw gyrff rheoleiddio. Mae’n 
sicrhau bod systemau a rheolaethau’r cwmni yn cael eu hadolygu’n rheolaidd, bod ei 
berfformiad yn cael ei fonitro’n rheolaidd, a’r polisïau a’r gweithdrefnau’n cael eu hadolygu. 
Mae’r Bwrdd yn adolygu’r risgiau a wynebir gan y cwmni ac yn cymryd camau i leihau risgiau 
o’r fath. Mae hefyd yn sicrhau bod y cwmni’n cydymffurfio â’r gofynion yng nghyd-destun 
iechyd a diogelwch.  

 
Y Bwrdd sy’n gyfrifol am benodi ei Brif Weithredwr. 
 
 
 
Rhannu Cyfrifoldebau rhwng y Bwrdd a’r Swyddogion Gweithredol 
 

Y Bwrdd 
 

Swyddogion Gweithredol 

Cyfrifoldeb cyffredinol dros gyfeiriad 
strategol y cwmni  

Rhedeg y cwmni o ddydd i ddydd  

Cytuno ar y Genhadaeth a’r Nodau Strategol  
 

Llunio’r Genhadaeth a’r Nodau Strategol ar 
gyfer eu cymeradwyo, a sicrhau eu bod yn 
cael eu cyflawni  
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Cytuno ar y cynllun busnes a’i fonitro  
 

Paratoi’r cynllun busnes, gan gynnwys 
cyllidebau manwl, ar gyfer ei gymeradwyo a’i 
gyflawni’n unol â nodau a thargedau’r 
cynllun.  
 

 
Dirprwyo’r gwaith o redeg y cwmni o ddydd i 
ddydd i reolwyr y cwmni  

Sicrhau defnydd priodol o adnoddau, a 
gweithredu prosesau effeithiol i gynorthwyo 
gyda chyflenwi’r cynllun  

Yn atebol i ddeddfwyr, rhanddeiliaid a 
rheoleiddwyr 
 

Yn atebol i Fwrdd y Cyfarwyddwyr  

 
 
Cyfrifoldebau Cyfarwyddwyr Unigol  
Disgwylir i Gyfarwyddwyr unigol gyfrannu at ddatblygiad cyffredinol a llwyddiant y cwmni, gan 
gefnogi a helpu’r Bwrdd, y Cadeirydd a’r Prif Weithredwr. Tra dylent gyfrannu at waith cyffredinol 
y Bwrdd, a’r penderfyniadau a gymerir, disgwylir iddynt hefyd ganolbwyntio ar ryw ffocws 
arbennig, yn unol â’u sgiliau a’u profiad hwy eu hunain. Disgwylir i Gyfarwyddwyr herio 
gweithredoedd a phenderfyniadau, a gwneud hynny mewn modd adeiladol. 
 
Disgwylir i Gyfarwyddwyr ymgysylltu’n weithredol â rhaglen Sinfonia Cymru, yn cynnwys 
mynychu perfformiadau a gweithgareddau eraill. Dylent hefyd weithredu fel eiriolwyr dros y 
cwmni, gan chwilio am gyfleoedd i hyrwyddo gwaith y cwmni, yn enwedig yng nghyd-destun 
materion cyhoeddus a chodi arian. Yn ddelfrydol, dylai Cyfarwyddwyr gymryd rhan weithredol 
yn y dasg o godi arian, yn unol â’u gallu eu hunain; dylent hefyd gynnig eu rhwydweithiau a’u 
cysylltiadau eu hunain i’w dilyn gan y tîm gweithredol. 
 
Mae’r Comisiwn Elusennol yn meddu ar gronfa fawr o gyhoeddiadau sy’n darparu canllawiau ar 
y cyfrifoldebau a’r goblygiadau sy’n berthnasol i ymddiriedolwyr elusennau.  
 
 

Bwrdd Sinfonia Cymru  

Mae Bwrdd Sinfonia Cymru yn cwrdd yn chwarterol, gyda’r cyfarfodydd yn cael eu hamseru i 
gyd-fynd â’r gofyniad i adrodd yn ôl i Gyngor Celfyddydau Cymru. Fel arfer, cynhelir cyfarfodydd 
yn nhrydedd neu bedwaredd wythnos y mis, yn Ionawr, Ebrill, Gorffennaf a Medi, a hynny’n 
gynnar fin nos; weithiau cynhelir cyfarfod pellach ym mis Hydref. Mae’r rhan fwyaf o’r cyfarfodydd 
yn para rhwng 1 awr 30 munud a 2 awr, ond ambell dro cânt eu trefnu am gyfnod hirach fel bod 
modd i’r Bwrdd gael trafodaeth estynedig ynghylch rhyw fater penodol. Cynhelir y cyfarfod 
cyffredinol blynyddol ym mis Ebrill, yn syth ar ôl y cyfarfod o’r Bwrdd. Dros y ddwy flynedd 
ddiwethaf, mae’r cyfarfodydd wedi cael eu cynnal ar Zoom. Yn y dyfodol, mae’n debygol y bydd 
y cyfarfodydd yn gyfuniad o Zoom ac mewn person. Nid yw aelodau’r Bwrdd yn derbyn tâl, ond 
telir treuliau yn ôl y galw.  
 
 
Y Broses Ymgeisio 

Mae Sinfonia Cymru yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o bob cefndir, ac yn benodol felly y 
rhai sydd wedi eu tangynrychioli yn sector y celfyddydau a diwylliant. Rydym yn cydnabod bod 
cryfhau elfen amrywiol ein Bwrdd yn rhan hollbwysig o wreiddio amrywiaeth ar draws y sefydliad, 
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drwy ein rhaglennu, ein hofferynwyr, ein tîm rheoli, a’n cynulleidfaoedd.  Mae fersiwn print bras 
o’r pecyn recriwtio hwn ar gael; os dymunwch ei dderbyn mewn fformat hygyrch arall, mae croeso 
i chi gysylltu â ni ar peter@sinfonia.cymru 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch rôl Aelod o’r Bwrdd / Ymddiriedolwr, neu os 
hoffech gael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Peter Bellingham, Prif Weithredwr, trwy ebost yn 
y lle cyntaf, ar peter@sinfonia.cymru 

 
Dylid anfon ceisiadau drwy ebost at Gadeirydd Sinfonia Cymru, catrinslater@gmail.com.  Gofynnir 
i chi gyflwyno CV, ynghyd â chais ysgrifenedig o ddim mwy na dwy dudalen ychwanegol yn nodi 
beth, yn eich barn chi, y gallech ddod i Sinfonia Cymru. Dylid darparu’r rhain mewn un ffeil PDF 
unigol.  
 
Y diwrnod olaf i gyflwyno ceisiadau yw Dydd Gwener, 20 Mai 2022. 
 
 

 


