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Etholiad i'r Cyngor ac Pwyllgor
2022 – 2025
Llenwch y ffurflen hon yn electronig a'i hanfon drwy e-bost i'r cyfeiriad ar y dudalen nesaf. Os nad
oes gennych fynediad at e-bost, gallwch ddychwelyd y ffurflen drwy'r post.
Pa gorff ydych chi'n gwneud cais i ymuno ag ef?
Gallwch wneud cais i ymuno â mwy nag un.
☐ Y Cyngor
☐ Pwyllgor Adnoddau Dynol
☐ Honours and Awards Working Group
Enw:
E-bost:
Cyfleoedd
Cyfredol:
Dewiswch ym mha gategori y cawsoch eich ethol yn Gymrawd:
☐ Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth
☐ Dyniaethau, y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol
☐ Busnes, Gwasanaeth Cyhoeddus ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd
Datganiad Ategol (uchafswm o 200 gair)
Ysgrifennwch ddatganiad ategol ar y dudalen nesaf. Os oes angen etholiad, bydd y crynodeb hwn yn cael
ei ddosbarthu i'r Gymrodoriaeth heb ei olygu, ynghyd â'r papur pleidleisio.

Yn eich datganiad, nodwch yn glir sut y byddai eich sgiliau neu eich profiad yn helpu'r Gymdeithas i
gyflawni ei nodau strategol. Gweler ein Cynllun Strategol 2018-23 am ragor o wybodaeth.
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Os ydych chi’n gwneud cais i ymuno â mwy nag un corff, gallwch naill ai ddarparu'r holl wybodaeth
berthnasol mewn un datganiad, neu gallwch ddarparu datganiad ategol ar wahân ar gyfer pob un.

Gallai sgiliau neu brofiad perthnasol gynnwys:
•
•
•
•
•
•

Profiad a gwybodaeth am gymdeithasau
dysgedig neu sefydliadau tebyg
Llywodraethu a gweinyddu elusennau
Gwybodaeth am gydraddoldeb,
amrywiaeth a chynhwysiant
Cadeirio pwyllgorau
Profiad o reoli
Profiad ariannol, e.e.
cyfrifeg/buddsoddiadau/archwilio

Datganiad:

•
•
•
•
•
•
•

Cysylltiadau cyhoeddus
Arbenigedd cyfreithiol
Adnoddau dynol/cyflogaeth
Cynllunio/dyrannu adnoddau
Codi arian
Cyhoeddi
Y Gymraeg (rhuglder)
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Drwy lofnodi isod, rydych chi drwy hyn, yn gwneud cais i wasanaethu fel aelod o'r Cyngor neu
bwyllgor(au) ar dudalen 1, am dair blynedd – o ddiwedd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas
sydd yn cael ei gynnal ar 25 Mai 2022, hyd at ddiwedd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2025.
Llofnod:
Dyddiad:

Dychwelwch y ffurflen wedi’i chwblhau drwy e-bost at: Akirk@lsw.wales.ac.uk

Os nad oes gennych fynediad at e-bost, dychwelwch mewn amlen wedi'i marcio 'Preifat a
Chyfrinachol ' at:

Amanda Kirk
Clerc y Cyngor
Cymdeithas Ddysgedig Cymru
22 Oakwood Avenue
Cardiff
CF23 9HA

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau:
5.00 y.p. Dydd Gwener 11 Mawrth

