
                                                                                      
 

 
Peilot Hwylusydd Llesiant Cymru 

 
Cyd-lynydd Cynllun Peilot Prosiect Hwylusydd Llesiant Cymru mewn 

Partneriaeth â CULT Cymru.  
(Dwyiethog Cymraeg/Saesneg) 

 
Cytundeb tymor byr/llawrydd/unig fasnachwr: Chwefror-Mawrth 2021 (gyda'r 
posibilrwydd o gytundeb newydd ym mis Ebrill 2021). Gweithio o gartref. 
 
Mae 6ft From yn gweithio mewn partneriaeth gyda Bectu/CULT Cymru ar brosiect 
cynhyrfus er mwyn treialu’r rôl Hwylusydd Llesiant yng Nghymru. 
 
Mae 6 ft From yn gwmni buddiannau cymunedol di-elw sy'n hyrwyddo newid 
cadarnhaol o fewn y diwydiannau creadigol.  Rydym yn gweithio i wella iechyd 
meddwl a lles holl weithwyr y diwydiant creadigol drwy hyfforddi, addysgu ac eirioli 
dros weithleoedd sy'n gadarnhaol, yn iach ac yn cydymffurfio â'r gyfraith bresennol 
ar iechyd meddwl yn y gweithle. ( www.6ftfrom.org ) 
     
CULT Cymru yw rhaglen addysgu’r undebau ar y cyd a noddir gan Lywodraeth 
Cymru trwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru. Mae’n bartneriaeth rhwng yr undebau 
llafur Bectu, Equity, Undeb y Cerddorion ac Undeb yr Ysgrrifennwyr. ( 
www.cult.cymru )  
 

Croeso i'n Pecyn Gwybodaeth ar gyfer rôl Cydlynydd Prosiect  
Hwylusydd Llesiant Cymru (HLlC). 

 
1. Sut i ymgeisio: 
 
Danfonwch CV cyfredol ac unigryw ar gyfer y swydd (uchafswm o 2 ochr A4) a 
datganiad ategol (dim mwy na 500 o eiriau) yn esbonio wrthym beth fyddech chi’n 
ychwanegu at y rôl a sut rydych yn bodloni pob maes penodol o feini prawf manyleb 
y person.  Yn iaith Saesneg ogydd (oherwydd diffyg amser). 
 
Cyflwynwch eich cais i ni erbyn   :    Dydd Llun 1af Chwefror 2021 – 9 yb 
Os gwelwch yn dda ebostiwch eich cais i : info@6ftfrom.org 
Byddwn yn cynnal cyfweliadau Zoom byr ar Ddydd Iau 4ydd Chwefror 2021   
Dylai pob ymgeisydd fod ar gael i ddechrau gweithio'n rhan-amser w/c 8fed Chwefror. 
 
Pe bai unrhyw gwestiynau gennych, neu os ydych am drafod y swydd, 
cysylltwch â info@6ftfrom.org  
 
Diolch yn fawr am eich diddordeb ac edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.   
 

 
 
 

http://www.6ftfrom.org/
http://www.cult.cymru/
mailto:info@6ftfrom.org


                                                                                      
2. Hysbyseb Swydd: Cydlynydd Llawrydd Cydlynydd Prosiect HLlC 

(Dwyiethog Cymraeg/Saesneg) 
 
Mae CULT Cymru a 6ft From yn chwilio am Gydlynydd Prosiect i weithio gyda ni i 
gefnogi'r gwaith o gyflawni prosiect newydd cyffrous o fewn y diwydiannau creadigol 
yng Nghymru.  Dros y 18 mis diwethaf mae 6FT From wedi bod yn datblygu rôl 
Hwylusydd Llesiant (HLl) – rôl trydydd parti newydd sbon ar gyfer y sector ffilm, 
teledu a digwyddiadau byw.  Mae’r rôl HLl wedi'i chynllunio i gefnogi timau rheoli i 
sicrhau bod cynyrchiadau'n bodloni'r ddyletswydd gyfreithiol o ofynion gofal o ran 
iechyd meddwl a lles pob gweithiwr ac i ddarparu mesurau gweithredol, ataliol er 
mwyn cefnogi lles meddyliol a lles yr holl weithwyr sy'n ymwneud â chynhyrchu.  
Mae'r prosiect wedi'i rannu'n ddau gam penodol ac rydym yn chwilio am rywun 
angerddol am lesiant yn y sector creadigol i weithio gyda ni ar gyflawni cam 1.  
 
Yng ngham 1 bydd rôl Cydlynydd Prosiect HLlC yn cydweithio'n agos gyda CULT 
Cymru a 6Ft From er mwyn datblygu a sefydlu gweithgor diwydiant ar gyfer y rôl 
Hwylusydd Llesiant, cyfathrebu ag aelodau'r gweithgor, trefnu cyfarfodydd ac 
agendâu ar-lein gweithgor a nodi a dosbarthu pob cam gweithredu pwysig. Bydd y 
rôl hefyd yn trefnu cyfres fechan o ddigwyddiadau ar-lein er mwyn hyrwyddo proffil y 
Hwylusydd Llesiant o fewn y diwydiant a chefnogi datblygiad y rôl drwy ymateb i 
ymholiadau i'r wasg a cheisiadau ad hoc am wybodaeth neu siaradwyr panel am rôl 
y Hwylusydd Llesiant. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gweithio gyda thîm 
y prosiect ar ymgyrch recriwtio sy'n paratoi ar gyfer cam 2.  Bydd Cam 2 yn 
canolbwyntio ar weinyddu proses ymgeisio Hwylusydd Llesiant Cymru, recriwtio 10 
Hwylusydd Llesiant a chefnogi CULT Cymru a'r tîm 6Ft From i drefnu a chyflwyno'r 
hyfforddiant tra'n parhau i ddatblygu ac adeiladu rhwydwaith a chysylltiadau â'r 
diwydiant.  Mae Cam 2 yn amodol ar gyllid.   
 
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth ragorol am y diwydiant teledu a 
ffilm yng Nghymru ac o leiaf 4 blynedd o brofiad o waith gweinyddu/cydlynu a'r gallu 
i gyfathrebu'n hyderus â phobl ar bob lefel. Mae angen profiad sefydliadol amlwg. 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gwbl ddwyieithog yn Gymraeg/Saesneg yn 
ysgrifenedig ac ar lafar. 
 
Mae'r rôl hon yn swydd gweithio gartref yn ystod Chwefror a Mawrth 2021.  
Rhaid darparu eich offer eich hun gan gynnwys cyfrifiadur, mynediad di-wifr 
ardderchog a lle diogel i weithio.  Bydd y rôl yn gyfanswm o 8 diwrnod i'w 
darparu’n hyblyg trwy hyd cytundeb Cam 1 gyda ffi sefydlog yn seiliedig ar 
£200 y dydd am ddiwrnod o 8 awr.  Ni fydd cyfanswm y ffi yn fwy na £1,600.  
Rhaid i ymgeiswyr fod yn unig fasnachwyr.  
 
3. Disgrifiad Swydd: Cydlynydd Prosiect Hwylusydd Llesiant Cymru 
 
Cysylltiadau allweddol: Tîm 6Ft From: Matt Longley, Michelle White, Leo ‘Anna’ 
Thomas.  Tîm CULT Cymru: Siân Gale a Siwan Jones. 
 
Gweithgareddau allweddol (Rhan 1):  

● Gweithio gyda Thîm Prosiect Hwylusydd Llesiant Cymru i greu rhestr o 
dargedau ar gyfer aelodaeth gweithgorau’r prosiect 



                                                                                      
● Creu llythyr templed yn gwahodd yr unigolion allweddol hynny i ymuno â'r 

gweithgor 
● Rheoli dyddiaduron a chyfathrebu pob dyddiad ar gyfer y tîm Prosiect HLlC  
● Cyfathrebu’r dyddiadau a gytunwyd ar gyfer cyfarfodydd ar-lein y gweithgor 
● Danfon nodiadau atgoffa/Creu agendâu  
● Gosod dolenni Zoom ar gyfer y gweithgor  
● Casglu a dosbarthu gwybodaeth a chamau gweithredu allweddol a drafodir 

mewn gweithgorau 
● Cefnogaeth gyda churadu cyfres fechan o ddigwyddiadau Hwylusydd Llesiant 

Cymru ar-lein 
● Cydlynu digwyddiadau ar-lein trwy wahoddiadau Eventbrite, dolenni Zoom a 

negeseuon atgoffa. 
● Cynhyrchu adroddiadau Excel a Word gan gynnwys rhestrau cyswllt, ffurflenni 

cofrestru a gwybodaeth ddemograffig 
● Rheoli'r gwaith o gyflwyno digwyddiadau ar-lein gyda thîm prosiect HLlC 
● Trefnu cyfarfod wythnosol ar gyfer y Tîm Prosiect HLlC 
● Mynychu'r cyfarfod wythnosol a chadw nodiadau sy'n cynnwys y themâu 

allweddol a drafodwyd a’r camau gweithredu 
● Cyfieithu cyfathrebiadau ysgrifenedig o'r Saesneg i'r Gymraeg ble bo angen 
● Cynnal polisïau cynhwysiant ac amrywiaeth 6Ft From a CULT Cymru a 

chyfrannu at ddatblygu arferion hygyrch ar draws pob elfen o'r prosiect 
● Bod yn llysgennad cyson i frandiau Hwylusydd Llesiant, 6Ft From a 

Bectu/CULT Cymru gan gynnal ymagwedd broffesiynol a chynnes a chynnal 
gwerthoedd cynhwysiant, amrywiaeth, positifrwydd ac arferion gwaith 
cefnogol iawn. 

 
Manyleb y Person: Gofynion Sylfaenol: 

● Hollol ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) 
● 4 blynedd o fewn rôl cydlynu/gweinyddu yn y diwydiant teledu a ffilm neu 

brofiad tebyg/cyfatebol 
● Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol yn y Gymraeg a'r Saesneg 
● Profiad o reoli a hwyluso perthnasoedd gwaith athrofaol   
● Sgiliau gweinyddol – rheoli dyddiaduron a chalendrau, creu dogfennau, 

taenlenni, cymryd nodiadau, cylchredeg dogfennau, ymateb i ymholiadau ad 
hoc, y gallu i flaenoriaethu a bodloni terfynau amser. 

● Buasai profiad o gydlynu rhwydwaith/bwrdd/gweithgor o fantais. 
● Profiad o drefnu a darparu digwyddiadau ar-lein bychan e.e. defnyddio 

Eventbrite, mailchimp 
● Chwaraewr tîm gwych – hefyd yn gallu gweithio ar liwt eich hun 
● Yn angerddol am hybu llesiant, amgylcheddau gwaith iach a lles meddyliol yn 

y sector creadigol. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 info@6ftfrom.org  
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