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Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yn Cyhoeddi Jane Ide fel Prif 

Weithredwr  

Newydd Mae Jane Ide wedi cael ei phenodi'n Brif Weithredwr Sgiliau Creadigol a 

Diwylliannol, o 16 Tachwedd 2020 

Mae Jane wedi'i lleoli yn Sir Ddinbych ac yn ymuno â ni o NAVCA, y corff aelodaeth 

cenedlaethol ar gyfer cymorth i'r sector gwirfoddol a chymunedol a sefydliadau datblygu. 

Mae'n Brif Weithredwr sefydledig gyda phrofiad o gydweithio mewn amgylcheddau 

cymhleth ac mae ganddi gefndir helaeth ym meysydd cyfathrebu, ymgysylltu â 

rhanddeiliaid ar lefel weinidogol, genedlaethol a rhanbarthol a rheoli enw da.  

Dewiswyd Jane yn dilyn proses chwilio genedlaethol, drylwyr a arweiniodd at garfan o 

ymgeiswyr eithriadol. Mae'r diddordeb yn y rôl hon yn dyst i enw da a gwaith Sgiliau 

Creadigol a Diwylliannol.  

Dywedodd Donald Hyslop, Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr:  

"Rwy'n falch dros ben y bydd Jane yn ymuno â ni i arwain y tîm yn Sgiliau Creadigol a 

Diwylliannol. Dros y blynyddoedd nesaf, yn fwy nag erioed, bydd sgiliau creadigol yn 

allweddol i adeiladu ein gweithlu, economi a chymdeithas flaengar. Gyda phrofiad ac 

angerdd Jane, bydd Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yn sicrhau ein bod yn datblygu, a rhoi 

llais i, genhedlaeth amrywiol newydd o grewyr a meddylwyr."  

Dywedodd Jane:  

"Rwyf wedi gwirioni i fod yn ymuno â Sgiliau Creadigol a Diwylliannol ar adeg hynod bwysig 

i'r elusen a'r bobl a sefydliadau y mae'n eu cefnogi. Byddai'r cyfle i chwarae rhan 

uniongyrchol yn gwella cyfleoedd bywyd y genhedlaeth nesaf o ddoniau drwy fynediad at 

yrfaoedd gwych yn y diwydiannau creadigol a diwylliannol, gwella'r amrywiaeth o fewn y 

diwydiannau hynny, a chefnogi sector allweddol ond nad yw'n cael ei werthfawrogi'n aml i 

ennill y sgiliau sydd ei angen arno i ffynnu, yn hynod atyniadol ar y gorau.  

"Mae cael y cyfle i wneud hynny ar adeg mor anodd a heriol i weithwyr y dyfodol a'r sector 

yn fraint, ac edrychaf ymlaen yn fawr at weithio gyda'r Bwrdd a'r tîm staff i hybu 

uchelgeisiau ein sefydliad a chael yr effaith y mae taer angen amdani."  

Edrychwn ymlaen at barhau â'n gwaith i greu sector diwylliannol teg a medrus. 

  


