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Cyfarwyddwr Anweithredol (Datblygu a Chyfranogi)  

Ein Gweledigaeth - Our Vision – Sicrhau mai ni yw’r maes chwaraeon sy’n arwain y gad o ran 
cyfranogiad a chyfleoedd ledled Cymru, gyda rhaglen ddatblygu o’r radd flaenaf fel sylfaen. 
Byddwn yn cyflawni hyn drwy fod yn sefydliad blaenllaw mewn perthynas â llywodraethu, 
cydweithredu, arloesi a moderneiddio. 
 
Athletau Cymru yw Corff Llywodraethu Athletau a gweithgareddau Rhedeg yng Nghymru. 
Rydym ni wedi lansio strategaeth newydd gyffrous yn ddiweddar ar gyfer y maes athletau yng 
Nghymru ac rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a blaengar i ymuno â’r Bwrdd a 
chefnogi datblygiad athletau yng Nghymru. 
 

Gwirfoddol Bydd yr holl dreuliau teithio a chynhaliaeth rhesymol yn cael eu had-
 dalu 

Ymrwymiad amser Tua 1-2 diwrnod y mis. Mae 5 cyfarfod bwrdd bob blwyddyn fel 
arfer. Byddai’n ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus hefyd gadeirio’r 
is-grŵp Datblygu a Chyfranogiad, mae’r is-grŵp yn cyfarfod 5 
gwaith y flwyddyn fel arfer. 

Telerau’r swydd Penodir y Cyfarwyddwr Anweithredol am gyfnod cychwynnol o 
dair blynedd a bydd yn atebol i Fwrdd Athletau Cymru. Am 
ddau dymor y caiff Cyfarwyddwr Anweithredol aros yn y swydd. 

Lleoliad Lleolir swyddfeydd Athletau Cymru ar Gampws Chwaraeon 
Rhyngwladol Caerdydd yn Lecwydd, Caerdydd a chynhelir y rhan 
fwyaf o’r cyfarfodydd yng Nghaerdydd (Skype ar gael) 
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Crynodeb o’r Swydd 
 
Swyddogaeth y Bwrdd a’i aelodau yw goruchwylio rheolaeth busnes Athletau Cymru a 
chyflawni cyfarwyddiadau ei gyfarwyddwyr o dan y Ddeddf Cwmnïau. 

• Bod yn gyfarwyddwr cwmni Athletau Cymru Cyf. a darparu arweinyddiaeth ac 
arbenigedd yn y maes Datblygu Clybiau a Chyfranogiad 

• Sicrhau bod rheolaethau a systemau ar waith i ddiogelu swyddogaeth 
llywodraethu gorfforaethol Athletau Cymru ac adrodd yn ôl i’r aelodau yn y 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. 

• Paratoi papurau polisi ac ymgymryd â phrosiectau datblygu penodol yn ôl 
cyfarwyddyd y Bwrdd.  

• Cadeirio Is-grŵp Datblygu a Chyfranogiad y Bwrdd, gan adrodd yn ôl i’r Bwrdd ar 
eitemau allweddol ym mhob cyfarfod. 

• Gweithio’n agos gyda Phennaeth Datblygu a Chyfranogiad i sicrhau bod pob 
amcan strategol yn cael ei chyflawni, a bod prosiectau allweddol y n cael eu 
cyflwyno ar amser ac yn unol â’r gyllideb  

• Rhoi cyngor i’r Bwrdd ar faterion cysylltiedig â Datblygu Clybiau a Chyfranogiad 

• Eirioli, cefnogi a hyrwyddo’r agenda moderneiddio clybiau ledled Cymru 

• Rhoi cymorth uniongyrchol i raglen redeg gymdeithasol Rhedeg Cymru, drwy 
gynorthwyo Rheolwr y Rhaglen i eirioli gyda rhanddeiliaid a phartneriaid allweddol 

• Rhoi cyngor i’r Bwrdd ar feysydd cysylltiedig ag Addysg Hyfforddwyr a Datblygiad 
Hyfforddwyr 

• Cefnogi cyflwyniad elfennau Datblygu a Chyfranogiad Strategaeth newydd 
Athletau Cymru  

• Ar y cyd â’r Cyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer Perfformiad, sicrhau bod yr holl 
brosiectau’n alinio ar draws y llwybr chwaraeon 

• Hyrwyddo’r safonau llywodraethu uchaf a sicrhau cydymffurfiad lle bynnag y bo 
modd. 
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Manyleb Person 

• Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gariad at Athletau a gwybodaeth drylwyr am 
y maes athletau yng Nghymru, gan gynnwys dealltwriaeth o’r system glybiau yng 
Nghymru. 

• Bydd ganddynt brofiad sylweddol o fod yn rhan o Ddatblygu Chwaraeon neu 
mewn rhaglen wedi’i hanelu at gynyddu lefelau cyfranogiad mewn Chwaraeon. 

• Bydd ganddynt wybodaeth am y dirwedd chwaraeon bresennol yng Nghymru a 
byddant yn ymwybodol o’r dirwedd wleidyddol newidiol mewn perthynas â 
swyddogaeth Chwaraeon yn yr agenda gwleidyddol ehangach yng Nghymru. 

• Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn barod i fynychu cyfarfodydd y Bwrdd, a 
gynhelir ar nifer benodedig o achlysuron y flwyddyn ar ddyddiadau a gytunir 
arnynt ymlaen llaw a bod ar gael ar gyfer cyfleoedd hyfforddi a datblygu fel y 
cytunir gan y Bwrdd ei hun. 
  

Cymwyseddau’r Swydd 

1. Ymrwymiad i Athletau Cymru, ei werthoedd, ei nodau a'i foeseg 
Gallu ysbrydoli gyda hyder ac ymrwymiad, gan sicrhau bod holl aelodau’r Bwrdd yn 
deall yr amcanion strategol sy’n cyd-fynd â Datblygu a Chyfranogiad ac yn 
ymwybodol o ddyletswyddau’r rhai sy’n ymwneud â chyflawni’r amcanion hynny. 
Cynnal y safonau moesegol uchaf o ran uniondeb a gonestrwydd a chymryd camau 
rhesymol i sicrhau bod dyletswydd gofal pawb sy’n gysylltiedig yn cael ei diogelu 
bob amser. 
 

2. Deall yr amgylchedd 
Dealltwriaeth o’r dirwedd esblygol mewn perthynas â chwaraeon a chyllid 
chwaraeon yng Nghymru.  
Sgiliau dylanwadu. 
Deall Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2015 a 
Fframwaith Llythrennedd Corfforol Cenedlaethol Cymru 
Ymwybyddiaeth o’r llwybr chwaraeon i athletwyr a hyfforddwyr yng Nghymru 

3. Deall llywodraethu corfforaethol da  
Profiad o gymhwyso egwyddorion llywodraethu cadarn i benderfyniadau, 
systemau a strwythurau. 

4. Sgiliau cyfathrebu datblygedig iawn  
Sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig. Gallu addasu 
gohebiaeth a negeseuon i amrywiaeth o gynulleidfaoedd 
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5. Ymddygiad sy’n seiliedig ar werthoedd 
Dangos uniondeb, gwrthrychedd, atebolrwydd, didwylledd, gonestrwydd ac 
arweinyddiaeth. Sefydlu ymddiriedaeth a hyder ac ymddwyn mewn ffordd deg a 
moesegol tuag at eraill 

 
6. Sgiliau dadansoddi cryf 

Gallu dadansoddi ac asesu gwybodaeth er mwyn gwneud penderfyniadau 
effeithiol 
 

7. Sgiliau a phrofiad busnes 
Dangos hanes o reoli cyffredinol mewn sefydliadau cymhleth. Gall hyn fod o fewn 
busnes corfforaethol, aelodaeth, sefydliad dielw neu chwaraeon 
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