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Gair o groeso

Diolch am ddangos diddordeb yn swydd y Pennaeth Cynllunio 
ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Fel llawer o brifysgolion eraill, mae pwysigrwydd y 
swyddogaeth Gynllunio a’i harweinyddiaeth yn hollbwysig. 
Nid ydym yn eithriad ac rydw i’n bersonol yn rhan o’r broses i 
sicrhau ein bod ni’n denu’r ymgeiswyr gorau i weithio gyda’n 
uwch dîm newydd a’n cydweithwyr ymroddedig ar draws y 
Brifysgol.

Fel y gwelwch rhwng cloriau’r pecyn hyn, mae gan ein 
Prifysgol dreftadaeth nodedig ynghyd ag anrhydeddau a 
gwobrau niferus. Ni yw Prifysgol y Flwyddyn y Times a’r 
Sunday Times ar gyfer ansawdd y dysgu am yr ail flwyddyn yn 
olynol. Rydym hefyd wedi cyflawni safon aur yn y Fframwaith 
Rhagoriaeth Addysgu ac yn cyrraedd y brig yn gyson o ran 
canlyniadau myfyrwyr. Mae gennym hanes cryf a balch o 
ddarparu addysg ac ymchwil trwy gyfrwng y Gymraeg.

Fodd bynnag, gwyddom y gallwn gyflawni rhagor o ran 
recriwtio myfyrwyr – yma yng Nghymru a thu hwnt ac yn 
rhyngwladol – ac o ran ein nodau ymchwil. Mae gennym 
Gynllun Strategol newydd a byddwn yn dathlu ein 150fed pen-
blwydd yn 2022. Melys moes mwy.

Rwy’n gobeithio bod eich diddordeb yn y pecyn ymgeisiwyr 
cyn gryfed â fy ymrwymiad i’r swydd hanfodol hon. Os oes 
gennych y sgiliau a’r arbenigedd sydd eu hangen arnom, 
ynghyd â’r gallu i weithio’n frwd gyda chydweithwyr ar draws 
ein Prifysgol, byddai’n braf clywed gennych.

Diolch eto am eich diddordeb.

 
Yr Athro Elizabeth Treasure 
Is-Ganghellor
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Prifysgol Aberystwyth

Does unman yn debyg i Aberystwyth: does dim un Brifysgol arall sy’n cynnig y cyfuniad unrhyw 
o draddodiad academaidd hirsefydlog, lleoliad hardd eithriadol, a champws sy’n cyfuno’r 
adnoddau diweddaraf, Canolfan Gelfyddydau fywiog, a’r cyfle i ddefnyddio un o’r pum llyfrgell 
hawlfraint yng ngwledydd Prydain. Ger bryniau’r Canolbarth ac ar lan y môr, mae Aberystwyth 
yn ganolfan sydd o bwys cenedlaethol a rhanbarthol, yn ddiwylliannol ac yn fasnachol. 

Dros 150 o flynyddoedd, mae Prifysgol Aberystwyth wedi 
datblygu’n gymuned academaidd gref a chanddi fwy na 2,000 
o staff a rhyw 8,500 o fyfyrwyr o bedwar ban y byd. Mae 
gennym 18 adran academaidd, wedi’u trefnu’n dair Cyfadran: 
sef y gwyddorau, y gwyddorau cymdeithasol a’r celfyddydau. 
Mae ein nod yn glir: darparu addysg ac ymchwil sy’n 
ysbrydoli mewn amgylchedd cefnogol, creadigol ac eithriadol 
yng Nghymru.

Campws Penglais yw canolbwynt bywyd y myfyrwyr, ynghyd 
â thref Aberystwyth, cymuned sydd yn ddiogel ac agos-atoch 
ond eto hefyd yn eangfrydig. Mae’r Arolwg Cenedlaethol o 
Fyfyrwyr i 2018 - arolwg o hanner miliwn o israddedigion ym 
mlwyddyn olaf eu hastudiaethau - wedi dangos mai myfyrwyr 
Aberystwyth sydd ymhlith y rhai mwyaf bodlon drwy Brydain i 
gyd. Mae’r cyfraddau boddhad uchel hyn ymhlith ein myfyrwyr 
yn adlewyrchu safon uchel yr addysg a gynigiwn yma, yn 
ogystal â’r buddsoddiadau diweddar, gwerth mwy na £100m, 
i gyfoethogi ac ehangu ymhellach ar ein hadnoddau dysgu a 
llety gwych. 

Mae’r darlithfeydd a’r mannau dysgu ym mhob rhan o’r 
Brifysgol wedi’u hailwampio a’u huwchraddio, ac mae modd 
recordio’r holl ddarlithoedd i atgyfnerthu’r dysgu ac i helpu’r 
myfyrwyr â’u hadolygu. Drwy dargedu ein buddsoddi, rydym 
yn ymrwymo i sicrhau bod ein myfyrwyr yn elwa ar adnoddau 
dysgu o safon fyd-eang, a’u bod yn meithrin yn sgiliau sydd eu 
hangen er mwyn llwyddo.

Mae gennym amrywiaeth eang o lety i fyfyrwyr ac, yn 2015, 
ar ôl buddsoddi £45m, fe wnaethom groesawu myfyrwyr i’n 
llety newydd sbon yn Fferm Penglais am y tro cyntaf. Saif 
Fferm Penglais ar dirwedd hardd, yn cynnig llety i fyfyrwyr 
sydd ymhlith y gorau ym Mhrydain, gyda golygfeydd godidog 
dros lannau Bae Ceredigion.  Ar hyn o bryd rydym wrthi’n 
ailwampio neuadd hanesyddol Pantycelyn, adeilad eiconig 
a godwyd yn y 1950au. Fe’i pennwyd yn llety i siaradwyr 
Cymraeg a dysgwyr yn 1973, ac mae neuadd Pantycelyn wedi 
ennill lle yn hanes y genedl am ei chyfraniad cyfoethog i 
ddiwylliant a chymdeithas Cymru. 

Mae bywyd y myfyrwyr yn cael ei gyfoethogi ymhellach gan 
yr Undeb Myfyrwyr bywiog, sy’n rhedeg mwy na 150 o glybiau 
a chymdeithasau. Mae gennym ein Canolfan Chwaraeon ein 
hunain ar y campws, lle mae pwll nofio, campfa, wal ddringo, a 
dosbarthiadau lles a ffitrwydd. Mae’r Ganolfan Gelfyddydol ar 
y campws ymhlith y mwyaf ym Mhrydain, yn cynnwys theatr, 
mannau arddangos a pherfformio, ynghyd â sinema fach, bar 
a chaffi. 

Mae Cynllun Strategol y Brifysgol i 2018-2023 yn gosod ein 
hamcanion i’r pum mlynedd nesaf, wrth inni symud tuag at 
ddathlu 150 o flynyddoedd a’r tu hwnt: www.aber.ac.uk/cy/
strategicplan.
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Gwobrau a Chanmoliaeth

Ers rhai blynyddoedd, mae Prifysgol Aberystwyth wedi llwyddo i ennill nifer o wobrau 
nodedig, i ddenu llawer o ganmoliaeth a dringo yn y cynghreiriau:  

 Y Safon Aur yng Ngwobrau Rhagoriaeth Addysgu a 
Fframwaith Canlyniadau Myfyrwyr 2018

 Prifysgol y Flwyddyn am Ansawdd y Dysgu 
yng Nghanllaw Prifysgolion Da y Times a’r Sunday Times 
am yr ail flwyddyn o’r bron (2019 a 2018)

 Mae lefelau bodlonrwydd myfyrwyr yr 
uchaf yng Nghymru ac ymhlith yr uchaf 
ym Mhrydain (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2018, 
2017). 

 Mae 96.8% o’r graddedigion mewn swydd 
neu’n astudio ymhellach o fewn chwe mis 
(Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2017).

 Mae 95% o’r ymchwil o safon a 
gydnabyddir yn rhyngwladol neu uwch 
(Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

 Prifysgol sy’n un o’r 100 uchaf yn y byd ym 
meysydd Daearyddiaeth, Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau 
Rhyngwladol, Amaethyddiaeth a Choedwigaeth 
(Asesiadau Prifysgolion y Byd QS 2017)

 Prifysgol ddiogelaf Cymru (The Complete 
University Guide 2017)

 Un o’r 100 cyflogwr gorau ym Mynegai 
Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall 2018.

 Gwobr Arian o dan y Safon Iechyd 
Corfforaethol (CHS) - nod ansawdd ar gyfer iechyd 
yn y gweithle.

 Gwobr Efydd Athena SWAN am gefnogi 
gwyddonwyr sy’n fenywod. 

 Y Brifysgol gyntaf ym Mhrydain i ennill statws 
Di-Blastig Cymeradwy (Surfers against Sewage 2018). 

 Gwobr y Faner Werdd am ei phrif gampws, 
Penglais (2018, 2017, 2016, 2015)
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Ein Hanes a’n Treftadaeth

Mae gan Brifysgol Aberystwyth, y Brifysgol gyntaf i’w sefydlu yng Nghymru, draddodiad hir 
ac anrhydeddus o ddysgu ac ymchwilio, ac mae hanes ein sefydlu yn y 19 ganrif yn un o’r 
straeon gorau o antur ac arloesi yn hanes y Gymru Fodern.

Dan arweiniad Hugh Owen, un o Gymry Llundain, aeth carfan 
fechan selog ati o’r 1850au ymlaen i godi digon o arian, trwy 
gyfraniadau cyhoeddus a phreifat, i sefydlu coleg o statws 
prifysgol yng Nghymru. Prosiect a seiliwyd ar uchelgais enfawr 
oedd hwn, ac ym 1872 agorodd y Brifysgol ei drysau gyda 
llond dwrn o ddarlithwyr a dim ond 26 myfyriwr mewn adeilad 
a oedd ar y pryd yn westy ar hanner ei adeiladu (Yr Hen 
Goleg) ar lan y môr. 

Yn ystod y degawd cyntaf, wynebwyd nifer o heriau i barhad y 
Brifysgol. Trwy haelioni rhai noddwyr unigol ac ymgyrchoedd 
a drefnwyd yn galw am gymorth gwerin Cymru, cadwyd 
drysau’r Brifysgol ar agor, ac, yn bwysicach na dim efallai, 
fe’i gwreiddiwyd ym meddyliau a chalonnau’r Cymry. Testun 
balchder sylweddol yw’r ffaith bod y Brifysgol wedi gwneud 
cyfraniad sylweddol i addysg menywod, gan mai hi oedd un 
o’r prifysgolion cyntaf i dderbyn merched yn fyfyrwyr. 

Ers y dyddiau cynnar hynny, aeth Prifysgol Aberystwyth o 
nerth i nerth ac mae ganddi bellach dros 8,500 o fyfyrwyr 
a 2,000 o staff. Wrth i’r sefydliad dyfu, symudodd y prif 
gampws o’r Hen Goleg ar lan y môr i safle ar Riw Penglais. 
Mae’r safle hwn, a dirluniwyd yn gelfydd, yn mwynhau 
golygfeydd godidog dros dref Aberystwyth ac arfordir Bae 
Ceredigion. Mae ar y campws adeiladau newydd, gan gynnwys 
canolfannau mawr i’r celfyddydau a’r gwyddorau, neuaddau 
preswyl, Canolfan Gelfyddydau ardderchog ac adnoddau 
chwaraeon o’r safon uchaf.

Mae’r Hen Goleg yn dal yn rhan hanfodol o’r Brifysgol ac mae 
cynlluniau cyffrous yn mynd rhagddynt i adnewyddu’r adeilad 
eiconig, sy’n cael ei drysori am ei fod yn un o’r enghreifftiau 
pwysicaf ym Mhrydain o bensaernïaeth yr adfywiad Gothig. 
Erbyn dathliadau pen blwydd y Brifysgol yn 150 yn 2022, y 
nod yw creu canolfan ddiwylliant a threftadaeth fyrlymus, a 
fydd yn denu pobl leol yn ogystal ag ymwelwyr o bob cwr i 
ddefnyddio a mwynhau ystafelloedd arddangos a mannau i 
rannu dysg a gwybodaeth, a chanolfan a fydd yn sbardun i 
greu busnesau creadigol. 
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Buddsoddi yn y Dyfodol

Mae’r Brifysgol yn buddsoddi’n helaeth mewn cyfleusterau newydd i gyfoethogi profiad 
myfyrwyr yn Aberystwyth.

Campws Arloesedd a Menter
Mae’r Brifysgol, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a’r 
Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol, yn 
buddsoddi £40.5m wrth ddatblygu Campws Arloesedd ac 
Ymchwil newydd yng Ngogerddan.

Bydd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC) yn 
cynnwys cyfleuster a gydnabyddir yn rhyngwladol i ddenu 
rhagor o gyllid ymchwil fel y gall cwmnïau ac ymchwilwyr 
ymgymryd â phrosiectau ymchwil cydweithredol i hybu’r 
bio-economi. Disgwylir i’r ymchwil gynhyrchu cynhyrchion 
newydd arloesol, gwasanaethau a chwmnïau deillio ym maes 
bwyd cynaliadwy, iechyd, biotechnoleg a sectorau ynni 
adnewyddadwy.

Canolfan Rhagoriaeth Milfeddygol yn Aberystwyth
Mae Prifysgol Aberystwyth a’r Coleg Milfeddygol Brenhinol 
(RVC) wedi llofnodi memorandwm dealltwriaeth i edrych ar 
ddatblygu menter ar y cyd ym maes hyfforddiant ac ymchwil 
milfeddygol feddygol yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar 
ffermio a da byw.

Nid oes gan Gymru ddarpariaeth addysg filfeddygol ar hyn o 
bryd, ac mae cefnogaeth gref i’r cynnig.

Bywyd newydd i’r Hen Goleg
Mae Prifysgol Aberystwyth yn gweithio ar gynlluniau 
cyffrous i drawsnewid yr Hen Goleg yn ganolfan ddiwylliant 
a threftadaeth fywiog fydd yn denu pobl leol yn ogystal ag 
ymwelwyr o bell ac agos.

Fel rhan o’r prosiect, byddai’r adeilad eiconig hwn ar 
bromenâd poblogaidd Aberystwyth yn cael adfywiad fel 
canolfan arddangos, gofod dysgu a chyfleusterau ar gyfer 
meithrin busnesau creadigol.

Pantycelyn
Gyda chefnogaeth grant o £5m gan Lywodraeth Cymru, 
bydd y prosiect £12m hwn yn gweld Pantycelyn yn ailagor fel 
neuadd breswyl cyfrwng Cymraeg pwrpasol yn 2020, statws 
iddi fwynhau rhwng 1973 a 2015.
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Strwythur a Llywodraethiant y Brifysgol 

Llywodraethiant
Mae Prifysgol Aberystwyth yn sefydliad siartredig a dyfarnwyd 
Siarter Frenhinol iddi am y tro cyntaf yn 1889, ac mae’n 
gweithredu yn unol â’i Siarter Frenhinol Atodol a diwygiwyd yn 
2018. Mae’r Brifysgol hefyd yn elusen gofrestredig. 

Mae’r Brifysgol yn cwrdd â’i goblygiadau drwy’r strwythur 
llywodraethiant canlynol:

• Mae’r Siarter yn diffinio amcanion, pwerau a swyddogion y 
Brifysgol, ac egwyddorion fel y gallu i ddysgu ac arholi.

• Mae’r Ystatudau yn cynnwys rheolau yn ymwneud â chyrff 
statudol, aelodau a swyddogion sefydliad y Brifysgol.

• Mae’r Ordinhadau yn ymwneud â’r modd y rheolir 
y Brifysgol yn ôl fframwaith cyffredinol y Siarter a’r 
Ystatudau.

Rhaid i unrhyw gynigion i ddiwygio’r Siarter a’r Ystatudau 
gael eu cymeradwyo gan y Cyfrin Gyngor. Fodd bynnag, gall 
Cyngor Prifysgol Aberystwyth ei hun gymeradwyo newidiadau 
i’r Ordinhadau.

Grŵp Gweithredol y Brifysgol
Grŵp Gweithredol y Brifysgol yw’r grŵp o unigolion sy’n 
gyfrifol am gyfeiriad y Brifysgol. Ganddynt hwy y mae’r 
awdurdod i wneud penderfyniadau i roi cynlluniau a chamau 
gweithredu ar waith. Mae’r Grŵp Gweithredol yn cynnwys 
yr Is-Ganghellor, y Dirprwy Is-Ganghellorion: Cyfarwyddwr 
Cyllid, Cyfarwyddwr yr Iaith a’r Diwylliant Cymraeg ac 
Ymgysylltu Allanol a’r Cyfarwyddwr Strategaeth Newid.

Ein Cyfadrannau
Mae gan y Brifysgol dair cyfadran:

Y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, sy’n  gartref 
Addysg; Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu; Celf; 
Gwleidyddiaeth Ryngwladol; Hanes a Hanes Cymru; Ieithoedd 
Modern; Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol; Y Gyfraith a 
Throseddeg; Y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Mae hefyd 
yn cynnwys Canolfan y Celfyddydau (sy’n adnodd i’r cyhoedd 
yn ogystal â’r Brifysgol), y Ganolfan Saesneg Ryngwladol a’r  
Ganolfan Gerdd.

Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol yn gartref i’r adrannau 
Cyfrifiadureg, Ffiseg, Busnes, iMla a Mathemateg

Gwyddorau Daear a Bywyd sy’n gartref i IBERS, Daearyddiaeth 
a Seicoleg

Gwasanaethau Proffesiynol
Mae’r Gwasanaethau Proffesiynol yn darparu gwasanaethau 
gweinyddol o ansawdd uchel, effeithiol ac effeithlon sy’n 
cefnogi gweithgaredd ymchwil, dysgu ac addysgu’r Brifysgol, 
ei staff a’i myfyrwyr.

Mae staff y Gwasanaethau Proffesiynol yn gweithio gyda’i 
gilydd ar draws y Brifysgol ac wedi’u trefnu yn yr adrannau 
canlynol:

• Y Gofrestrfa Academaidd

• CAA Cymru

• Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg

• Y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant 
Cymdeithasol

• Gwasanaethau Masnachol

• Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

• Datblygiad a Chysylltiadau Alumni

• Ystadau, Cyfleusterau a Phreswylfeydd

• Cyllid

• Ysgol Graddedigion

• Adnoddau Dynol

• Gwasanaethau Gwybodaeth

• Swyddfa Ryngwladol

• Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr

• Cynllunio

• Ymchwil, Busnes ac Arloesi

• Cymorth i Fyfyrwyr a Gwasanaethau Gyrfaoedd

• Swyddfa’r Is-Ganghellor
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Ein Rhan yn y Gymuned

Mae gan y Brifysgol berthynas agos â’r gymuned - yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol 
- ac mae wedi ymroi i ddatblygu gweithgareddau ei chenhadaeth gyhoeddus. Mae’r Brifysgol 
yn chwarae rhan allweddol yn yr economi; mae’n gyflogwr pwysig ac yn gwneud cyfraniad 
hanfodol i’r rhanbarth, yn ariannol ac yn ddiwylliannol. Mae llawer o’i chymeriad unigryw yn 
deillio o gyfuniad o natur agored ac amrywiaeth ei staff a’i myfyrwyr, a’r amgylchedd diogel 
a’r ymdeimlad o gymuned a rennir gan y Brifysgol, y dref a’r bröydd cyfagos. 

Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth
Mae Canolfan y Celfyddydol, sydd wrth galon ein campws 
ym Mhenglais, ymhlith y canolfannau celfyddydau mwyaf 
ym Mhrydain, ac mae’n denu mwy na 700,000 o ymwelwyr 
bob blwyddyn o’r dref a’r siroedd cyfagos. Mae’r ganolfan, 
sydd wedi ennill sawl gwobr, yn derbyn nawdd gan Gyngor 
Celfyddydau Cymru ac wedi’i chydnabod yn ganolfan 
flaenllaw i’r celfyddydau. Mae ganddi raglen gelfyddydol 
eang ei chwmpas - yn cynhyrchu ac yn cyflwyno - ym mhob 
ffurf gelfyddydol, gan gynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, 
y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol, ffilm, 
y cyfryngau newydd a chelfyddydau cymunedol.  Mae 
adnoddau’r ganolfan yn cynnwys neuadd gyngherddau (y 
Neuadd Fawr), theatr (Theatr y Werin), stiwdio berfformio, 
mannau arddangos, sinema fach, siop lyfrau, bar a chaffi.

Canolfan Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth 
Mae Canolfan Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth, sydd ar 
gampws Penglais, ar agor i’r myfyrwyr, y staff a’r gymuned 
ehangach. Bob blwyddyn, mae’n croesawu mwy na 250,000 o 
bobl sy’n dod i ddefnyddio ei hystod eang o adnoddau dan do 
ac awyr agored. Maent yn cynnwys campfa â’r holl gyfarpar 
diweddaraf, pwll nofio a sawna, wal ddringo, maes chwarae 
3G pob-tywydd, cyrtiau sboncen a badminton, yn ogystal 
â llu o ddosbarthiadau ffitrwydd a lles. Mae gan y Brifysgol 
hefyd gaeau chwaraeon ym Mlaendolau a Chaeau’r Ficerdy yn 
Llanbadarn.

Canolfan Gerdd Aberystwyth
Mae Canolfan Gerdd y Brifysgol yn hybu rhaglen eang i 
berfformwyr a gwrandawyr fel ei gilydd. O’i chartref yn yr Hen 
Goleg, mae’r Ganolfan yn darparu adnoddau i fyfyrwyr a’r 
gymuned leol. Mae ganddi sawl piano, organ drydan â dau 
chwaraefwrdd, telyn, harpsicord ac organ siambr, yn ogystal 
ag offerynnau taro ac offerynnau eraill. Mae’r Llyfrgell Gerdd 
yn cadw casgliad helaeth o gerddoriaeth ddalen, sydd yn 
enwedig o gryf o ran cerddoriaeth siambr a cherddorfaol. Mae 
llyfrau cerddoriaeth i’w chael yn Llyfrgell Hugh Owen - ac 
wrth gwrs, mae adnoddau anferth y Llyfrgell Genedlaethol 
gerllaw hefyd.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Saif Llyfrgell Genedlaethol Cymru wrth ymyl campws 
Penglais y Brifysgol, un o ddim ond pum llyfrgell hawlfraint 
ym Mhrydain, a chanddi’r hawl i dderbyn copi o bob llyfr a 
gyhoeddir ym Mhrydain. Mae myfyrwyr yn Aberystwyth yn cael 
manteisio ar adnoddau’r Llyfrgell Genedlaethol am ddim: 6 
miliwn o lyfrau a chyfnodolion, 5 miliwn o ddelweddau digidol 
ac adnoddau electronig, 30,000 llawysgrif brin, 1.5 miliwn 
map, a 7 miliwn troedfedd o ffilm, 15km o archifau unigryw, a 
llawer mwy.
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Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Mae gan Brifysgol Aberystwyth hanes hir o addysg cyfrwng Cymraeg. Yn wir, mae lefel y 
ddarpariaeth i fyfyrwyr sydd yn dymuno astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ymhlith yr uchaf 
yng Nghymru. Rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr sy’n rhugl yn y Gymraeg yn ogystal â’r 
rhai sy’n llai hyderus neu’n ddysgwyr ar draws ystod eang o bynciau,  o amaethyddiaeth i 
astudiaethau plentyndod, a gwleidyddiaeth i wyddorau anifeiliaid. 

Mae nifer gynyddol o fyfyrwyr PhD a MPhil yn ymgymryd 
â’u hymchwil trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae modiwlau 
mewn hyfforddiant ymchwil a goruchwyliaeth ar gael yn y 
Celfyddydau, y Gwyddorau a’r Gwyddorau Cymdeithasol. 
Mae Ysgoloriaethau Meistr ac Ymchwil ar gael gan y Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Brifysgol hefyd yn cynnig 
ystod eang o gyrsiau Cymraeg i oedolion ac mae’n gweithio 
gydag unigolion, ysgolion a chyflogwyr i ddatblygu rhaglenni 
effeithiol sy’n galluogi unigolion i ddysgu neu i ymuno â’u 
Cymraeg.

Mae Cyfadran y Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol y 
Brifysgol hefyd yn gartref i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau 
Celtaidd, sy’n arbenigo yn iaith a llenyddiaeth Cymru 
yn ogystal â’r gwledydd Celtaidd eraill. Gyda Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru ar garreg y drws, mae ymchwil yr Adran 
yn ymestyn o’r chweched i’r ugeinfed ganrif.

Mae Neuadd Pantycelyn wedi bod yn ganolbwynt bywyd 
Cymraeg y Brifysgol, ers ei dynodi yn neuadd breswyl 
Gymraeg yn 1974. Nid yw’r adeilad hanesyddol wedi cael ei 
ddefnyddio fel llety myfyrwyr ers 2015 ond mae prosiect 
adnewyddu £12m bellach ar y gweill gyda’r nod o ailagor 
yn 2020 a hynny fel neuadd breswyl cyfrwng Cymraeg sy’n 
cynnig llety o safon, addas ar gyfer y dyfodol.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Mae’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol 
Aberystwyth yn ffynnu wrth i’r Brifysgol fuddsoddi yn 
fewnol yn y ddarpariaeth a manteisio’n llawn ar y cynlluniau 
cenedlaethol a ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
i gynyddu’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr astudio yn y 
Gymraeg. Mae’r Coleg Cymraeg yn sefydliad cenedlaethol 
sydd â rôl allweddol i’w chwarae yng nghynllunio, cynnal 
a datblygu cyffredinol addysg ac ysgolheictod cyfrwng 
Cymraeg yn ein prifysgolion, ond mae penderfyniadau ar gyfer 
sefydliadau unigol.
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Y Rôl

O dan arweinyddiaeth yr Is-Ganghellor, yr Athro Elizabeth 
Treasure, mae’r Brifysgol yn cymryd camau breision tuag 
at ddyfodol disgleiriach.  Mae bron â gorffen gweithredu 
ei Chynllun Gweithredu Cynaliadwyedd ac mae newydd 
gyhoeddi Cynllun Strategol newydd ac uchelgeisiol i’r 5 
mlynedd nesaf. 

Wrth i’r Brifysgol gychwyn ar ei Chynllun Strategol newydd 
i’r pum mlynedd nesaf, 2018-2023, mae angen iddi fod 
yn hyderus ei bod yn gallu dibynnu ar wybodaeth reoli o’r 
ansawdd uchaf, a’i bod yn cadw llygad ar y datblygiadau sy’n 
digwydd mor gyflym yn nhirwedd y sector Addysg Uwch erbyn 
hyn - a’i bod yn achub y blaen ar y datblygiadau hynny. Mae’n 
rhaid i’r gwaith monitro cyffredinol ar y Cynllun a’r cynlluniau 
blynyddol sy’n deillio ohono, gael ei yrru gan dargedau 
SMART/CAMPUS sy’n adlewyrchu bwriad pendant y sefydliad 
i fod yn uchelgeisiol ac i gael ei herio. Mae’r symudiad 
hwn tuag at swyddogaeth cynllunio, sy’n gyrru a chefnogi 
perfformiad y sefydliad drwyddi draw, yn cyd-fynd â’r rhaglen 
newid sy’n rhychwantu’r sefydliad a’r ysbryd uchelgeisiol sy’n 
rhan annatod o Aberystwyth heddiw. Swyddogaeth gymhleth 
wrth galon y Brifysgol yw hon. 

Yn atebol i’r Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau 
Corfforaethol, bydd gan ddeiliad y swydd rôl arweinyddiaeth 
uwch, yn ymwneud â’r holl weithgareddau cynllunio, cyllido 
a llunio rhagolygon, a bydd yn rheoli perthynas y Brifysgol 
â’r awdurdodau rheoliadol. Gofynnir i’r Pennaeth Cynllunio 
newydd sicrhau effeithiolrwydd pob-dydd yn y gwaith 
cynllunio y disgwylir iddo yrru a chefnogi perfformiad y 
sefydliad. Un flaenoriaeth fydd gweithredu Cynllun Strategol 
y Brifysgol.  Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus gymryd yr 
awenau ar brosiectau strategol allweddol, ac ymateb yn gyflym 
i’r amgylchedd economaidd a’r byd gwleidyddol allanol wrth 
iddynt hwy newid yn gyflym.  Bydd y sawl a benodir yn cymryd 
yr awenau ar swyddogaeth hollbwysig sy’n gwneud cyfraniad 
arwyddocaol i berfformiad y Brifysgol yn ei chyfanrwydd.  
Disgwylir i ddeiliad y swydd roi cyflwyniadau i’r Cyngor yn ôl y 
gofyn. 

Y Pennaeth Cynllunio sy’n gyfrifol am ddarparu rheolaeth 
gref ar systemau cynllunio’r Brifysgol, am ei datblygiad 
strategol ac am roi cyngor ar gyflawni Cynllun Strategol y 
Brifysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn arwain 
ar y gwaith i ddarparu adroddiadau allanol a gwylio’r gorwel 
am newidiadau yn y sector yn y dyfodol, a bydd yn gallu 
defnyddio data i wneud penderfyniadau deallus. Bydd yn 
helpu i nodi prif gryfderau’r Brifysgol a dod o hyd i gyfleoedd 
y genhedlaeth nesaf, gan gydweithio â’r gwasanaethau 
proffesiynol a’r adrannau academaidd i wireddu’r cyfleoedd 
hynny.

Ar ben cynnal effeithlonrwydd pob-dydd y swyddogaeth 
cynllunio mewn sefydliad cymhleth, mae’r Pennaeth 
Cynllunio yn cymryd yr awenau ar fentrau strategol allweddol 
sy’n gysylltiedig â chynllunio, ac yn ymateb yn gyflym i’r 
amgylchedd economaidd a’r byd gwleidyddol allanol wrth 
iddynt hwy newid yn gyflym, yng Nghymru, y DU ac yn 
rhyngwladol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain a chyfarwyddo’r 
Swyddogaeth Cynllunio, gan sicrhau bod gwybodaeth yn 
cael ei rheoli’n effeithlon ac effeithiol, ac yn canolbwyntio ar 
ymgorffori meddylfryd gwasanaeth cryf i gwsmeriaid. Bydd yn 
arwain gwaith datblygu galluoedd polisi a chynllunio’r staff o 
fewn yr adran a thrwy’r Brifysgol gyfan. 

Mae’r Brifysgol yn chwilio am unigolyn eithriadol sydd, yn 
ddelfrydol, â phrofiad o gynllunio ym maes Addysgu Uwch.   
Rhaid i ymgeiswyr fod yn arbenigwyr ar ddeall a dadansoddi 
data ac yn fedrus wrth ei ddehongli a’i gyfleu i bobl nad ydynt 
yn gynllunwyr. Rhaid iddynt allu siarad yn dda, yn ogystal â 
bod ganddynt sgiliau rhifedd cryf. Yn bwysicaf oll, bydd rhaid 
wrth sgiliau cyfathrebu llyfn, ymroddiad cryf i wasanaethu 
cwsmeriaid ac ymagwedd gadarnhaol wrth arwain tîm. Bydd 
yn rhaid dangos tystiolaeth o sgiliau eithriadol wrth ymdrin 
â phobl, a’u bod yn gallu meithrin perthynas ag ystod o 
wasanaethau academaidd a gwasanaethau proffesiynol 
ym mhob rhan o’r sefydliad, ac â Llywodraeth Cymru. Mae 
ymwybyddiaeth gadarn am bolisi cenedlaethol a datblygiadau 
yn y sector, yn ogystal â dealltwriaeth dda am agweddau 
ariannol addysg uwch yn allweddol, a’r gallu i arwain ac ysgogi 
tîm o safon uchel.   

Bydd y cyflog o fewn graddfa Gradd 10.
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Y Rôl (parhad)

Y prif ddyletswyddau a meysydd atebolrwydd

Disgwylir i’r Pennaeth Cynllunio gyflawni’r swyddogaethau 
isod:

• Goruchwylio’r gwaith datblygu a rheoli ar bolisi a 
strategaeth cynllunio’r Brifysgol, gan adolygu’r systemau 
a’r prosesau cynllunio, a darparu gwybodaeth a 
chyngor i Weithrediaeth a Chyfadrannau’r Brifysgol a 
Gwasanaethau Proffesiynol;

• Goruchwylio gwaith datblygu a darparu systemau 
gwybodaeth reoli, gan gynnwys y system gwybodaeth 
reoli HEIDI, a rhoi adroddiadau am berfformiad 
y Cyfadrannau a’r Gwasanaethau Proffesiynol o’i 
gymharu â’r amcanion. Bydd hyn yn golygu adolygu 
cynlluniau strategol a gweithredol y Cyfadrannau a’r 
Gwasanaethau Proffesiynol, gweithredu a gwella Model 
Dyrannu Adnoddau’r Brifysgol, yn ogystal â chynorthwyo 
â gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r Model Dyrannu 
Adnoddau a’r prosesau i ddatblygu cyrsiau newydd.

• Sicrhau bod y sefydliad yn cydymffurfio â rheoliadau’r 
asiantaethau allweddol. Goruchwylio’r gwaith cyflwyno 
data statudol am fyfyrwyr sy’n ofynnol gan yr Asiantaeth 
Ystadegau Addysg Uwch (HESA), CCAUC a chyrff 
cenedlaethol eraill, gan gynnwys bodloni gofynion 
Dyfodol Data HESA; 

• Datblygu a rheoli’r model rhagfynegol ar gyfer y targedau 
am niferoedd o fyfyrwyr, gan gynnwys y goblygiadau 
ariannol, er mwyn bwydo’r wybodaeth i waith cynllunio 
busnes a dyrannu adnoddau, ar y cyd â’r Cyfarwyddwr 
Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol;

• Monitro cyflawniadau’r Brifysgol o ran ei Dangosyddion 
Perfformiad Allweddol a darparu adroddiadau 
cynhwysfawr i Weithrediaeth a Chyngor y Brifysgol;

• Datblygu a rheoli gwaith dadansoddi dangosyddion a 
gynhyrchir yn allanol (e.e. tablau cynghrair, yr Arolwg 
Cenedlaethol o Fyfyrwyr) a llunio dogfennau gwybodaeth 
ar berfformiad y sefydliad o’i gymharu â’i gystadleuwyr a’r 
sector cyfan;

• Gwylio’r gorwel ar draws y sector addysg uwch a’r tu hwnt 
i sicrhau bod Gweithrediaeth y Brifysgol yn cael gwybod 
am ddatblygiadau o bwys a bod y materion hynny’n cael 
eu hadlewyrchu yn y polisïau a’r dulliau o weithio;

• Paratoi gwybodaeth reoli mewn ymateb i geisiadau 
rheolaidd ac ad-hoc sy’n dod o bob rhan o’r Brifysgol;

• Arwain y gwaith datblygu a monitro ar Strategaeth Rheoli 
Risg y Brifysgol a’r cofrestri risg Sefydliadol ac Adrannol, 
gan sicrhau bod risgiau a nodir drwy’r broses gynllunio yn 
derbyn sylw ac yn cael eu rheoli’n effeithiol;

• Monitro hynt prosiectau mawr ym mhob rhan o’r 
Brifysgol, drwy ddatblygu a chynnal adroddiadau ar ddull 
dangosfwrdd ar y cynnydd a wnaed, a’r prif elfennau 
allai atal y prosiectau rhag cael eu cyflawni, i’w cyflwyno i 
Bwyllgorau Gweithrediaeth a Chyngor y Brifysgol;

• Cefnogi gwaith datblygu’r broses Achos Busnes i fentrau 
newydd a buddsoddiadau sylweddol newydd, a monitro 
achosion busnes i sicrhau bod y buddiannau disgwyliedig 
yn cael eu cyflawni;

• Cynghori a llywio ar bolisi strategol a materion cynllunio 
a fydd yn cynorthwyo busnes y Brifysgol a golygu y bydd 
yn gallu achub y blaen ar ei chystadleuwyr; 

• Cynrychioli’r Brifysgol yn allanol yng nghyrff y sector 
addysg uwch ac mewn rhwydweithiau cynllunio a’r 
llywodraeth yng Nghymru a’r tu hwnt. 

Dyletswyddau rheoli llinell a chysylltiadau allweddol

Mae’r Pennaeth Cynllunio yn atebol i’r Cyfarwyddwr Cyllid a 
Gwasanaethau Corfforaethol a bydd angen cydweithredu’n 
agos â’r adran Gyllid. Bydd mewn cyswllt rheolaidd ac 
uniongyrchol â’r Is-Ganghellor.

Pum aelod craidd sydd i’r Swyddfa Gynllunio, sef: Y Pennaeth 
Cynllunio (swydd wag); Pennaeth Dadansoddi Data ac Adrodd; 
Swyddog Cyrchfannau Graddedigion; Pennaeth Datblygu 
Strategol; a’r Uwch Swyddog Prosiectau. Mae Dadansoddwr 
Data hefyd (swydd cyfnod penodol). Bydd aelodau’r tîm hwn 
yn atebol i’r Pennaeth Cynllunio newydd.

Cyfrifoldebau eraill

• Ymgymryd â dyletswyddau a chyfrifoldebau iechyd a 
diogelwch sy’n addas i’r swydd;  

• Ymrwymo i Bolisi Cyfle Cyfartal ac Amrywioldeb y 
Brifysgol ac i Safonau’r Iaith Gymraeg, a deall sut maent 
yn gweithredu o fewn cyfrifoldebau’r swydd; 

• Ymrwymo i’ch datblygiad eich hun a datblygiad eich staff 
drwy ddefnyddio trefn Cyfraniad Effeithiol y Brifysgol yn 
effeithiol.  

• Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill.  
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Manyleb yr Unigolyn

Sgiliau a chymwyseddau allweddol
Bydd ymgeiswyr cryf yn dangos y nodweddion isod:

Hanfodol
• Y gallu strategol a gweithredol i arwain a rheoli 

swyddogaeth cynllunio Prifysgol Aberystwyth;

• Medrau cynllunio ac asesu strategol eithriadol, ac yn 
gallu dangos galluogrwydd wrth gasglu a dadansoddi data 
meintiol ac ansoddol;

• Medrau dadansoddol cryf;

• Gallu rhifyddol, a llygad barcud am fanylion; mae’n 
rhaid i ymgeiswyr fwynhau gweithio â data a dod o hyd 
i ddulliau o gyflwyno’r wybodaeth honno’n effeithiol i 
gynulleidfa amrywiol.  

• Gallu meddwl yn greadigol ac arloesol wrth ymdrin â 
phroblemau/heriau;

• Tueddfryd naturiol i wylio’r gorwel; 

• Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno ardderchog, yn 
ysgrifenedig ac ar lafar; 

• Gallu datblygu perthynas, dylanwadu, a meithrin 
cysylltiadau ar y lefelau uchaf â chydweithwyr uwch yn yr 
adrannau academaidd a’r gwasanaethau proffesiynol ym 
mhob rhan o’r Brifysgol, yn y Cyngor ac â rhanddeiliaid 
allanol allweddol;

• Gallu arwain tîm drwy gyfnod o newid mewn amgylchedd 
allanol heriol;

• Gallu gyrru camau effeithlonrwydd gweithredol;

• Meddylfryd o ddarparu gwasanaeth i gwsmeriaid; rhaid 
i’r ymgeisydd llwyddiannus ddatblygu tîm sy’n awyddus i 
hwyluso, galluogi ac ymateb;

• Dull cydweithredol o weithio mewn tîm ac yn gallu 
gweithio’n golegol ac effeithiol gyda grwpiau amrywiol 
o staff sydd ag amcanion a allai fod yn tynnu’n groes i’w 
gilydd; 

• Dyfeisgar ac awdurdodol; rhaid i’r ymgeisydd 
llwyddiannus fwynhau llunio swyddogaeth newydd mewn 
tîm gwasanaethau corfforaethol newydd.

• Dull trefnus a rhagweithiol o weithio;

• Gwytnwch ac yn gallu ymdrin â llawer o flaenoriaethau;

• Gallu deall natur ddwyieithog y Brifysgol ac 
ymwybyddiaeth o’r gweithdrefnau sydd ar waith i gefnogi 
gweithio’n ddwyieithog.

Cefndir a Phrofiad
Bydd ymgeiswyr cryf yn cynnig:

• Arbenigedd technegol a gweithredol cadarn sy’n berthnasol i swydd cynllunio academaidd;

• Dealltwriaeth gadarn am ddata;

• Yn ddelfrydol, profiad o weithio mewn prifysgol neu gorff sy’n gysylltiedig ag Addysg Uwch;

• Profiad o arwain tîm;

• Ymwybyddiaeth gadarn am y prif feysydd polisi sy’n wynebu’r sector;

• Dealltwriaeth am y prif wahaniaethau sy’n effeithio ar y sector yng Nghymru. Rhaid i ymgeiswyr allu argyhoeddi eu bod yn 
gallu ymgyfarwyddo’n gyflym â’r heriau penodol sy’n berthnasol i Gymru.

• Byddai PhD neu gymhwyster uwchraddedig mewn rheolaeth yn fanteisiol.
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Manyleb yr Unigolyn (parhad)

Manteisiol

• Byddai’r gallu i ddefnyddio ystod eang o feddalwedd 
TG, gan gynnwys pecynnau ystadegaeth, yn fanteisiol, 
yn ogystal â phrofiad o ddefnyddio a rheoli systemau 
gwybodaeth TG i fonitro perfformiad y sefydliad a 
chynorthwyo ag adolygu a datblygu polisi;

• Cymraeg Llafar ac Ysgrifenedig Lefel C2.* 

• Cymraeg Llafar Lefel C2. Gallaf: 

• ddeall adroddiadau ac erthyglau sy’n rhan o’m 
gwaith, sy’n cynnwys syniadau cymhleth a fynegir 
mewn iaith gymhleth. 

• cyfrannu mewn unrhyw drafodaeth yn ddiymdrech. 

• mynegi fy meddwl yn huawdl, a chyfleu arlliwiau 
ystyr yn fanwl gywir. 

• os byddaf yn cael problem, gallaf adolygu’r sefyllfa a 
gweithio o gwmpas y broblem mor llyfn fel mai prin 
y bydd pobl eraill yn ymwybodol ohoni. 

• rhoi cyngor ar faterion cymhleth, anodd a dadleuol 
megis materion ariannol neu gyfreithiol, i’r graddau y 
mae fy ngwybodaeth arbenigol yn caniatáu 

• cyflwyno disgrifiadau neu ddadleuon yn dda, yn rhugl 
ac yn glir, yn yr ieithwedd a’r cyd-destun priodol, 
gyda strwythur rhesymegol ac effeithiol sy’n helpu i 
dynnu sylw’r gwrandawyr at bwyntiau perthnasol.  

• cymryd nodiadau llawn a manwl wrth barhau i 
gymryd rhan mewn cyfarfodydd a seminarau. 

• ysgrifennu testunau sydd wedi’u strwythuro’n dda ac 
yn llifo’n llyfn, yn yr ieithwedd briodol.  

• ysgrifennu adroddiadau neu erthyglau technegol 
sy’n helpu’r gynulleidfa i sylwi ar y pwyntiau 
arwyddocaol. 

• ysgrifennu adolygiadau ar weithiau proffesiynol neu 
lenyddol. 

Gofynion Iaith

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i llwyr ymrwymo i’w 
dyletswydd i hyrwyddo ac annog y Gymraeg a’i diwylliant ac 
mae’n annog ymgeiswyr i gydnabod a chefnogi’r ymrwymiad 
hwnnw.

Yn unol â Safonau Iaith y Brifysgol, mae’r Gymraeg a’r Saesneg 
yn cael eu trin yn gyfartal er mwyn rhoi i bob unigolyn - y 
staff, y myfyrwyr neu’r cyhoedd - yr hawl a’r cyfle i gyfathrebu 
â’r Sefydliad, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn eu dewis iaith. Mae 
cyfarfodydd pwyllgorau ar y lefel uchaf yn y Brifysgol yn cael 
eu cynnal yn ddwyieithog, drwy gynnig darpariaeth cyfieithu 
ar y pryd. Rhaid bod yr ymgeisydd llwyddiannus felly yn 
gyfforddus wrth weithio mewn amgylchedd dwyieithog.
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Byw a gweithio yn Aberystwyth

Mae Aberystwyth yn dref farchnad hanesyddol gyda 
golygfeydd godidog dros Fae Ceredigion. Mae ei phoblogaeth 
dros 13,000, ac mae ganddi hefyd tuag 8,500 o fyfyrwyr. Mae 
Aberystwyth yn sefyll ar lan Bae Ceredigion ac fe’i disgrifir 
yn aml fel prifddinas ddiwylliannol Cymru. Yn ogystal â’r 
Brifysgol, mae Aberystwyth yn gartref i nifer o sefydliadau 
o bwysigrwydd cenedlaethol, gan gynnwys Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru a Chanolfan 
Gelfyddydau Aberystwyth. 

Mae glân y môr Aberystwyth yn gyrchfan i ymwelwyr 
a’r trigolion lleol fel ei gilydd.  Mae’r prom llydan yn lle 
poblogaidd i gerdded, rhedeg, sglefrio a beicio - ac i ddim ond 
ymlacio ger y lli. Cymerwch dro ar hyd 2,000 metr y prom - o 
un pen i’r llall - ac fe welwch amrywiaeth o brif olygfeydd a 
safleoedd Aberystwyth. O’r harbwr a’r marina yn y de i’r Graig-
Lais yn y gogledd, cewch fwynhau awyr iach awelon y môr 
a golygfeydd panoramig ar Fae Ceredigion. Os byddwch yn 
lwcus, efallai y cewch gip ar ddolffiniaid a llamhidyddion.

Tai ac Ysgolion
I deuluoedd, mae Aberystwyth yn cynnig amrywiaeth o 
ysgolion cynradd a dwy ysgol uwchradd, ac mae mwy o 
ysgolion yn y bröydd cyfagos yng Ngheredigion. Mae ystod o 
eiddo ar gael, o’r dref a’i maestrefi, i gartrefi ar lan y môr ac 
yng nghefn gwlad. 

Diwylliant ac Adloniant 
Mae gan Aberystwyth yr holl gyfleusterau y disgwyliech eu 
gweld mewn tref ffyniannus - dewis eang o siopau, marchnad 
ffermwyr, bwytai sydd wedi ennill gwobrau, bywyd nos bywiog 
a diwylliant caffis. Dyma dref sy’n estyn croeso, ac yn cynnig 
ystod eang o ddigwyddiadau diwylliannol a gweithgareddau 
cymdeithasol. Mae’n gymuned ddwyieithog fywiog lle mae’r 
Gymraeg i’w chlywed yn bob dydd, yn ogystal â’r Saesneg ac 
ieithoedd eraill. 
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Sut i wneud cais

Am ragor o fanylion am y swydd, ewch i www.minervasearch.com/aber.

I wneud cais, anfonwch lythyr a CV at aber@minervasearch.com yn nodi 
sut rydych chi’n bodloni’r meini prawf ar gyfer y swydd.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn sefydliad dwyieithog sy’n cydymffurfio â 
Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso 
i chi wneud cais am unrhyw swydd wag yn Gymraeg neu Saesneg a bydd 
pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal. A fyddech cystal â nodi 
eich dewis iaith ar gyfer gohebiaeth os gwelwch yn dda.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 6 Tachwedd 2018.
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Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Kerry Shepherd

kerry@minervasearch.com 

0203 714 3477 

Efrat Danon

efrat@minervasearch.com 

0203 457 4447

Natalie Chapman

natalie@minervasearch.com 

0203 714 0963


