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Galwad am geisiadau: 

Cynrychioli Pawb  

Rhoi Llwyfan i Awduron a Gaiff eu Tangynrychioli 
 

Cyfle datblygu proffesiynol i awduron sy’n byw yng Nghymru ac sydd o 

gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig neu sydd ag anabledd neu 

salwch (meddyliol neu gorfforol). 

 

Dyddiad Cau: 5.00 pm, Dydd Mercher 21 Awst 2019 
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Beth yw’r cynllun? 
 

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun nawdd newydd i 

awduron sy’n byw yng Nghymru ac sydd o gefndiroedd Du, Asiaidd a 

Lleiafrifoedd Ethnig, ac awduron sydd ag anabledd neu salwch 

(meddyliol neu gorfforol).  

Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros 

ddatblygu llenyddiaeth. Ein gweledigaeth yw Cymru sydd yn grymuso, 

yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau drwy lenyddiaeth. Mae ein Cynllun 

Strategol ar gyfer 2019-22 yn nodi bod Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb 

yn un o’n prif flaenoriaethau tactegol. Rydym yn credu y dylai pob 

unigolyn, waeth beth fo’u cefndir, deimlo y caent eu cynnwys a bod 

ganddynt ryddid i lywio, cyfrannu at a theimlo perchnogaeth dros y byd 

llenyddiaeth yng Nghymru. 

Mae Cynrychioli Pawb yn gynllun nawdd peilot sy’n cynnig grantiau 

rhwng £50 a £1000 ar gyfer cyfle datblygu proffesiynol (cysylltiedig â 

llenyddiaeth) o’ch dewis. Nod y cynllun yw annog awduron o 

gefndiroedd a gaiff eu tangynrychioli i ddatblygu eu potensial 

proffesiynol ac artistig a chreu cyfleoedd fyddai’n rhoi hwb i’w gyrfa.  

Os oes cymuned yr hoffech weithio gyda hi, digwyddiad neu gynhadledd 

yr ydych yn awyddus i’w fynychu, unigolyn mewn lleoliad proffesiynol y 

byddech chi’n hoffi ei gysgodi at ddibenion hyfforddiant a datblygiad, 

gallai hwn fod yn gyfle delfrydol i chi.  

Mae cynllun nawdd Cynrychioli Pawb ar agor nawr. Ceir y manylion 

llawn isod.  

 

Pwy gaiff ymgeisio? 
 

Mae croeso i awduron ac ymarferwyr llenyddol o gefndiroedd Du, 

Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ac awduron sydd ag anabledd neu salwch 

(meddyliol a chorfforol) wneud cais. Rhaid i’r ymgeiswyr fod yn byw yng 

Nghymru. Mae Cynllun Strategol Llenyddiaeth Cymru (2019-22) ar gael 

yma. Rydym yn argymell eich bod yn ei ddarllen cyn llunio eich cais. 

https://www.llenyddiaethcymru.org/amdanom-ni/cynllun-strategol-2019-2022/
https://www.llenyddiaethcymru.org/amdanom-ni/cynllun-strategol-2019-2022/
https://www.llenyddiaethcymru.org/amdanom-ni/cynllun-strategol-2019-2022/


 

 3 

Mae Llenyddiaeth Cymru yn rhan o gynllun Ysgoloriaethau Creadigol 

Weston Jerwood, sy’n cefnogi sefydliadau celfyddydol i wella eu dulliau 

recriwtio a datblygu talent. Rydym wedi ymrwymo i groesawu ymgeiswyr 

o ystod helaeth o gefndiroedd, sy’n cynnwys asesu ceisiadau yn rhannol 

ar sail eu potensial. 

 

Beth sy’n cael ei gynnig? 
 

Cynllun nawdd peilot yw Cynrychioli Pawb sy’n cynnig grantiau rhwng 

£50 a £1000 ar gyfer cyfle datblygu proffesiynol (cysylltiedig â 

llenyddiaeth) o’ch dewis.  

Noder: Mae’n bosib y bydd y swm a gynhigir i ymgeiswyr llwyddiannus 

yn is na’r hyn a ymgeisiwyd amdano.  

 

Pa bryd ac yn lle y caiff y gweithgaredd ei gynnal?  
 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu ddechrau mis Medi. 

Rhaid cwblhau’r gweithgaredd datblygu proffesiynol a’r gofynion 

gwerthuso erbyn Dydd Gwener 27 Mawrth 2020.  

Gellir cynnal y gweithgaredd yn unrhyw ran o Gymru, mewn unrhyw 

iaith. Bydd cyfleoedd datblygu proffesiynol y tu allan i Gymru (gan 

gynnwys mynychu digwyddiadau/cynadleddau ayb) yn cael eu hystyried, 

fodd bynnag rhaid cynnwys costau teithio a llety o fewn y gyllideb.   

 

Beth mae gweithgaredd datblygu proffesiynol yn ei olygu? 
 

Rydym ni’n golygu gweithgaredd cysylltiedig ag ysgrifennu a 

llenyddiaeth a fydd yn cyfrannu at eich datblygiad proffesiynol, felly yn y 

bôn, eich gyrfa fel artist llenyddol.  
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Dylai’r gweithgaredd gynyddu eich sgiliau a rhoi’r cyfle i chi fireinio eich 

arbenigedd yn eich ffurf lenyddol. Dylai gael effaith glir ar eich gyrfa a’ch 

amcanion ehangach, a chynyddu eich gwybodaeth fel awdur.  

Nodir rhai enghreifftiau o weithgareddau cymwys isod er mwyn rhoi 

syniad i chi, ond pwyslais y cynllun hwn yw mai chi, fel artist llenyddol, 

sydd wrth y llyw. 

 

Pa fath o weithgaredd a gaiff ei gefnogi? 
 

Bwriad y grantiau hyn yw cefnogi datblygiad proffesiynol eich gyrfa 

artistig. Y nod yw cefnogi datblygiad sgiliau newydd, dealltwriaeth a 

rhwydweithiau a fydd o fudd i chi yn y tymor byr a’r tymor hir. Bydd hefyd 

yn cefnogi gweithgaredd; gallai hyn fod yn gyfres o weithdai a gyflwynir i 

gymuned o’ch dewis.  

Gallai gweithgaredd cymwys gynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i:  

• Rhaglennu a chyflwyno gweithdy neu gyfres o weithdai llenyddol i 

gynulleidfa o’ch dewis. Dyma rai enghreifftiau o brosiectau sydd 

wedi eu harwain gan awduron yn y gorffennol 

• Cysgodi unigolyn, neu dîm mewn cyd-destun proffesiynol, at 

bwrpas hyfforddiant a datblygiad 

• Curadu a chyflwyno darn o ysgrifennu creadigol. Gallai hyn 

gynnwys creu murlun a ysbrydolwyd gan lenyddiaeth mewn 

cymuned a dargedir neu ymchwilio i ddeunyddiau sy’n ysbrydoli 

• Costau i ddatblygu ffordd newydd o weithio neu gydweithio 

• Mynychu cynhadledd neu ddigwyddiad (gyda thystiolaeth o’ch 

presenoldeb) a manteisio ar gyfleoedd rhwydweithio perthnasol i 

lenyddiaeth a/neu ysgrifennu creadigol yng Nghymru a thu hwnt 

• Ffi resymol i adlewyrchu digolledu eich incwm (hyd at 2 ddiwrnod 

gwaith) i fynychu rhaglen neu weithgaredd llenyddol. Er enghraifft, 

os ydych chi’n dymuno mynychu digwyddiad diwrnod o hyd ac yn 

gorfod cymryd gwyliau o’r gwaith, gallwch wneud cais am werth tâl 

diwrnod 

https://www.llenyddiaethcymru.org/ein-prosiectau/9215-2/gweithgareddau-llen-pawb-lit-reach/
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• Ffi resymol i dalu am ofal plant neu gyfrifoldeb gofalu arall (hyd at 

2 ddiwrnod) er mwyn mynychu neu gyflawni gweithgaredd 

llenyddol 

• Ffi resymol am eich amser yr ydych wedi ei dreulio ar weithgaredd 

llenyddol.  

 

Sylwer: 

Dylid cynnwys costau Cynorthwy-ydd Personol / sgrifellwr / unigolyn sy’n 

cynorthwyo, ac unrhyw gostau teithio a llety o fewn eich cyllideb. 

Gellir cynnal y gweithgaredd yn unrhyw ran o Gymru ac mewn unrhyw 

iaith, fodd bynnag dylid cynnwys unrhyw gostau cyfieithu perthnasol yn 

eich cyllideb.   

 

Gweithgaredd na ellir ei gefnogi:  

• Ceisiadau a wneir ar gyfer nwyddau a gwasanaethau yn unig 

• Ceisiadau sy’n gofyn am gymorth ariannol gyda chyrsiau 

academaidd, amser o gyflogaeth neu gyfraniadau i gytundeb a 

wnaed â chorff arall e.e. cytundeb cyhoeddi 

 

 

Gofynion Monitro, Gwerthuso ac Adrodd 
 

Yn sgil derbyn grant, mae rhwymedigaeth i gwblhau dau weithgaredd 

byr i ddibenion gwerthuso ac adrodd. Os bydd eich cais yn llwyddiannus 

bydd gofyn i chi: 

1. Lenwi holiadur gwerthuso cyn dechrau’r gweithgaredd, ac eto ar 

ôl ei gwblhau.  

 

2. Paratoi blog 300 gair neu fideo 2-3 munud ynglŷn â’ch 

gweithgaredd er mwyn rhannu dysg a chynnydd gyda’r gymuned 

lenyddol. Caiff y gwaith ei gyhoeddi ar wefan Llenyddiaeth Cymru 
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(https://www.llenyddiaethcymru.org/blog/) a’i rannu ar ein 

rhwydweithiau cymdeithasol. Rhaid i flogiau/fideos gael eu 

cyflwyno o fewn 2 wythnos ar ôl diwedd y prosiect. 

 

 

 

Gofyniadau a Chyfleoedd Hyrwyddo a Marchnata 
 

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu bywgraffiad byr 

(150-200 gair), a llun diweddar ohonoch chi eich hun (o ansawdd uchel) 

i gael ei ddefnyddio ar wefan Llenyddiaeth Cymru ac ar ein 

rhwydweithiau cymdeithasol. 

Anogir ymgeiswyr llwyddiannus hefyd i flogio, creu fideos a rhannu 

gwybodaeth am eu cyfle datblygu personol ar eu rhwydweithiau 

cymdeithasol eu hunain (lle bo’n briodol), wrth i’r prosiect ddatblygu. 

Bydd aelodau staff Llenyddiaeth Cymru ar gael i gynnig arweiniad a 

chyngor ynglŷn â’r ffordd orau o hyrwyddo ac ymhelaethu ar eich cyfle 

datblygu proffesiynol os dymunwch wneud hynny.  

 

Gwybodaeth am y taliad 
 

Gweithgareddau Datblygu o dan £500: Bydd 75% o’r taliad yn cael ei 

ryddhau cyn cychwyn eich gweithgaredd datblygu proffesiynol. Bydd y 

25% sy’n weddill yn cael ei ryddhau ar ôl cwblhau’r gweithgareddau 

gwerthuso.  

Gweithgareddau Datblygu Dros £500: Bydd amserlen y taliadau’n cael 

ei drafod a’i gytuno ar ôl penderfynu ar fformat y gweithgaredd.    

 

Sut i wneud cais 
 

Er mwyn gwneud cais, anfonwch y canlynol at 

post@llenyddiaethcymru.org gyda’r pwnc Cais Cynrychioli Pawb: 

https://www.llenyddiaethcymru.org/blog/
mailto:post@llenyddiaethcymru.org
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• Cynnig: Llythyr (un ochr A4 yn unig) NEU fideo* yn 

disgrifio’r gweithgaredd datblygu proffesiynol yr hoffech 

ymgymryd ag ef, sut y mae’n gysylltiedig â llenyddiaeth, 

a sut y bydd yn cynyddu eich sgiliau ac o fudd i’ch gyrfa.   

• Amlinelliad o gyllideb o ddim mwy na £1,000 a ddylai 

gynnwys ffioedd ar eich cyfer eich hun ac unrhyw 

ymarferwyr eraill, cynorthwy-ydd personol, sgrifellwr, 

defnyddiau gweithdy, llogi ystafell, costau teithio ac 

unrhyw ganlyniadau prosiect. Defnyddiwch y templed 

cyllideb a’r nodiadau canllaw a ddarperir er mwyn 

cwblhau’r rhan hwn. 

• CV bresennol, os oes gennych chi un (dim yn hanfodol) 

• Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (ar 

gael yma). 

*Ni ddylai fideos fod yn hirach na 2 funud. Dylid eu darparu fel dolen Dropbox neu 

WeTransfer. Os byddwch yn anfon eich cais ar ffurf fideo, anfonwch e-bost hefyd os 

gwelwch yn dda yn cynnwys eich ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ac 

yn cadarnhau eich manylion cyswllt. 

Rydym yn croesawu ceisiadau drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r 

Saesneg.  

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 

5.00 pm, dydd Mercher 21 Awst 2019 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, neu os hoffech chi drafod eich cais cyn ei 

gyflwyno, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru, ar: 

post@llenyddiaethcymru.org / 029 2047 2266 

post@literaturewales.org / 029 2047 2266 

 

https://www.llenyddiaethcymru.org/wp-content/uploads/2018/08/Ffurlen-Cydraddoldebau-ac-Amrywiaeth-Llenyddiaeth-Cymru-Datblygu-Awduron.docx
https://www.llenyddiaethcymru.org/wp-content/uploads/2018/08/Ffurlen-Cydraddoldebau-ac-Amrywiaeth-Llenyddiaeth-Cymru-Datblygu-Awduron.docx
mailto:post@llenyddiaethcymru.org
mailto:post@literaturewales.org

