
COMISIWN ARDAL GYHOEDDUS, Ysbyty Cymunedol Bro Ddyfi Machynlleth 

AWDUR DWYIEITHOG 

Un Taliad o £3,000  

‘Ffydd Gobaith Cariad’ / ‘Faith Hope Love’ 

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP) yn chwilio am Awdur dwyieithog i ddatblygu geiriau / 
barddoniaeth / trawsgrifiadau yn y Gymraeg a'r Saesneg (o bosib yn cynnwys tafodiaith leol); gan 
gynnwys y gymuned mewn gweithdai ysgrifennu creadigol.  

Gwahoddir cynigion gan awduron (rhaid iddynt allu weithio'n ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg) 
i arwain gweithdai a datblygu'r rhain naill ai yn ddarn newydd o ysgrifennu neu gasgliad o ysgrifennu. 
Bydd hwn yn cael ei ymgorffori tu fewn i Ysbyty Cymunedol Bro Ddyfi, Prosiect Iechyd a Lles, 
Machynlleth, a fydd yn cael ei fwynhau gan oedolion, plant a theuluoedd o bob cefndir am 
flynyddoedd i ddod. Rhagwelir y bydd y gweithdai a'r ysgrifennu hyn yn digwydd dros gyfnod byr ym 
mis Medi/ Hydref 2022.   

Machynlleth  

Wedi'i lleoli o fewn dyffryn hardd Dyfi, mae Machynlleth yn dref farchnad boblogaidd gyda 
threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog a thirwedd ddramatig. 

Mae Ysbyty Cymunedol Bro Ddyfi, fel tref yn llawn hanes diddorol. Gwreiddiwyd y cyfleuster yn 
Wyrcws Undeb Machynlleth a agorodd ym 1860. Ar ôl gwasanaethu fel Ysbyty'r Groes Goch yn ystod 
y Rhyfel Byd Cyntaf, cafodd ei droi'n ysbyty ar gyfer cleifion twbercwlosis, gan ailagor fel Ysbyty Coffa'r 
Brenin Edward VII yn 1920. Ymunodd yr ysbyty â'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol fel Ysbyty Cist 
Machynlleth yn 1948 a esblygodd wedyn i fod yn ysbyty cymunedol.  

Rydym yn chwilio am awdur y bydd ei waith yn ategu harddwch ein hamgylchfyd. Mae themâu 
cynaliadwyedd amgylcheddol a dathlu ein cymuned a'n treftadaeth wrth wraidd y comisiwn hwn. 
Bydd yr awdur a ddewiswyd yn dangos sut maen nhw'n bwriadu gweithio gyda'r gymuned. Y gobaith 
yw y bydd y canlyniadau yn cynnig ffydd mewn dynoliaeth, gobaith, a chariad i bawb sy’n camu i mewn 
i leoliad yr ysbyty. 

• Anogir ceisiadau gan awduron dwyieithog a'r rhai sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru.  

• Anogir ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. 

Bydd cynlluniau'n cael eu cwblhau mewn ymgynghoriad â BIAP. Bydd y gwaith wedi'i gwblhau erbyn 
Tachwedd/ Rhagfyr 2022 yn barod i'w osod ar y safle o fis Rhagfyr 2022.  

Bydd y comisiwn yn cynnwys:  

• Cyflwyno cyfres o weithdai ymgynghori gyda grwpiau cymunedol amrywiol gan gynnwys, er 
enghraifft, ysgolion, yr henoed, a grwpiau ag anghenion ychwanegol penodol. 

Lleoliad: Oddi ar yr A489, Heol Maengwyn, Machynlleth SY20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffig 1. Lleoliad y safle 

 

  

Ffig 2. Delwedd o’r Brif Fynedfa 

 

 



Taliad: Bydd y taliad yn cael ei wneud mewn 3 rhandaliad. £1000 ar arwyddo’r cytundeb, £1000 ar 
gwblhau gweithdai, a £1000 ar gwblhau'r prosiect yn foddhaol. 

Dylai'r cyflwyniadau gynnwys:  

1. Datganiad byr am eich ymarfer hyd yma. Efallai yr hoffech siarad am eich agwedd at eich ymarfer, 
neu brosiectau'r gorffennol rydych chi wedi bod yn rhan ohonynt. (cyfanswm o 300 gair)  

2. Cynnig byr. Dywedwch wrthym pam yr hoffech gymryd rhan yn y cyfle hwn a beth allwch chi ei 
gyflwyno i'r prosiect. Dywedwch wrthym pam yr hoffech gymryd rhan yn y cyfle hwn? Beth sy'n eich 
cyffroi a'ch diddori am y cyfle, a sut rydych chi'n bwriadu cyflawni'r gwaith y gofynnwyd amdano? 
Disgwylir i’r artist cynnig canlyniadau i’r comisiynydd mewn fformat y gellir ei ddefnyddio i 
gynhyrchu print eglur, neu ei fectoreiddio yn barod ar gyfer torri’r finyl. (cyfanswm o 1500 gair)  

(Sylwch y byddwn hefyd yn derbyn ceisiadau Fideo a Sain dim hwy na 5 munud) 

3. Hyd at 8 enghraifft o waith perthnasol blaenorol. Rhowch restr o weithiau fel dogfen Word neu 
ffeil PDF gyda theitl fel a ganlyn 'EICHENW_ENW’RGWAITH_DYDDIAD'  

4. CV cyfredol gyda chyflawniadau allweddol.  

 

Sut i wneud cais: 

Dylai partïon â diddordeb gyflwyno cynnig erbyn 10 Hydref 2022 

Ar gyfer ymholiadau e-bostiwch: steffan@orieldavies.org 

Cynhelir cyfweliadau ym mis Hydref 2022 (W/b 17 Hydref i'w gadarnhau) 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 Hydref 2022 

Dyddiad cychwyn: 24 Hydref 2022 

Gwnewch gais trwy e-bost: projects@orieldavies.org 

 

Prosiect a reolir gan Oriel Davies Gallery ar ran: 

        

 


