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am Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed 

Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd 
yw elusen swyddogol y clwb. Rydyn ni’n defnyddio 
apêl unigryw Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd i newid 
bywydau.    
Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd yn ne Cymru i gyflawni eu 
potensial yn llawn. Rydyn ni’n gwneud hynny drwy greu cyfleoedd i bobl fyw 
bywydau iachach a mwy egnïol, gwella addysg a chyfleoedd cyflogaeth, a lleihau 
troseddu ac aildroseddu. 

Gwybodaeth
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Ynglŷn 
â’r Rôl

Mae’r Pennaeth Llywodraethu a Sicrwydd yn gyfrifol am 
lywodraethu, rheoli risg a sicrwydd, gan ymdrechu’n barhaus 
i sicrhau gwelliannau a safonau uchel. Mae’r rôl hon yn gyfle i 
ymuno ag un o’r prif elusennau chwaraeon ar gyfer datblygu 
sy’n defnyddio apêl Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd i newid 
bywydau. 

Bydd gennych brofiad o weithio gydag uwch dimau arwain a byddwch yn gallu dangos 
arbenigedd ym maes llywodraethu, sicrwydd a rheoli risg. Byddwch yn gweithio gyda Bwrdd yr 
Ymddiriedolwyr, y Cyfarwyddwr Sylfaen ac uwch arweinwyr eraill i ddatblygu prosesau adrodd, 
rheoli risg a sicrwydd. 

Fel aelod o’n uwch dîm, byddwch yn cyfrannu at arweinyddiaeth strategol y sefydliad yn ei 
gyfanrwydd, er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ein nodau ac yn sicrhau’r effaith fwyaf bosibl 
i’n buddiolwyr. 

Mae gennym ddiddordeb yn eich potensial ac rydyn ni eisiau adeiladu tîm cryf sy’n 
perfformio’n dda sy’n llawn profiadau ategol, nid grŵp o bobl sydd â’r un persbectif. 

Rydyn ni’n chwilio am yr ymgeiswyr gorau, felly rydyn ni’n fodlon siarad am weithio hyblyg sy’n 
addas i’ch amgylchiadau chi. Mae hyn yn cynnwys gweithio gartref a/neu weithio o leoliadau 
eraill, patrymau gweithio hyblyg ac oriau rhan-amser (o leiaf 4 diwrnod yr wythnos).
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Cofrestrwch eich diddordeb erbyn dydd Sul 22 Mai. 

Ar ôl cofrestru, bydd ymgynghorydd o Acorn yn cysylltu â chi i drafod hyn ymhellach. Fel rhan 
o’ch cais, bydd gofyn i chi lenwi ffurflen gais fer, ffurflen monitro cyfle cyfartal a ffurflen hunan-
ddatgan. Mae’r dogfennau hyn ar gael ar wefan Acorn gyda manylion y swydd wag. 

Yn y Sefydliad, ein gweithlu yw ein hased pwysicaf, felly rydyn ni wedi ymrwymo i Gydraddoldeb, 
Amrywiaeth a Chynhwysiant. Felly, rydyn ni’n agored i geisiadau gan bobl o amrywiaeth eang o 
gefndiroedd, sy’n gallu dod â sgiliau a phrofiadau unigryw i gysylltu â phobl a’n cymunedau.  

 » Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 
5pm 29ain o Fai 2022

 » Cyfweliadau yn cael eu cynnal:   
w/c Mehefin 13eg 2022

Mae Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas 
Caerdydd wedi ymrwymo i gydraddoldeb a 
diogelu plant ac oedolion agored i niwed. Felly, 
mae swyddi sy’n cynnwys gweithio gyda grwpiau 
o’r fath yn amodol ar brotocolau recriwtio mwy 
diogel, gan gynnwys archwiliad manwl gan y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae’r rôl hon 
hefyd yn amodol ar dderbyn geirdaon boddhaol. 

For an informal discussion about the role with Foundation Director, Gavin Hawkey, 
please email HR@cardiffcityfc.org.uk 

Sut mae 
gwneud cais 
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Swydd: Pennaeth Llywodraethu a Sicrwydd

Yn atebol i: Cyfarwyddwr y Sefydliad

Yn gyfrifol am: Rheolwr Diogelu a Lles, Gweinyddwr Sicrhau Ansawdd a 
Chydymffurfiaeth ac ymgynghorwyr allanol. 

Lleoliad: Tŷ Chwaraeon Dinas Caerdydd, Clos Parc Morgannwg, Caerdydd, CF11 8AW 

Math o Gontract: Parhaol

Oriau contract: 37.5 awr yr wythnos*

Cyflog: £38,000 - £45,000 (Cyfwerth ag Amser Llawn)

Disgrifiad 
Swydd

Pwrpas y Swydd

Pwrpas y swydd yw arwain a rheoli prosesau llywodraethu, rheoli risg a sicrwydd, gan sicrhau 
bod y Sefydliad yn ymdrechu’n barhaus i wella a sicrhau safonau uchel. 

Prif Gyfrifoldebau 

1. Prosesau Llywodraethu Da

2. Rheoli Risg

3. Sicrwydd

4. Cydymffurfio

Prif Gyfrifoldebau

Strategaeth a Pholisi

1. Cefnogi’r broses o ddatblygu, gweithredu a gwerthuso’r cynllun strategol.

2. Sicrhau bod amcanion strategol yn cael eu mapio yn erbyn polisïau allweddol. 

*Rydyn ni’n chwilio am yr ymgeiswyr gorau, felly rydyn ni’n fodlon siarad am weithio hyblyg sy’n addas i’ch 
amgylchiadau chi. Mae hyn yn cynnwys gweithio gartref a/neu weithio o leoliadau eraill, patrymau gweithio 
hyblyg ac oriau rhan-amser (o leiaf 4 diwrnod yr wythnos).
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Arwain a Rheoli

3. Dangos ymrwymiad i’n gwerthoedd, ein cenhadaeth a’n nod yn y pen draw. 

4. Bod yn llysgennad ar ran Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd. 

5. Meithrin, rheoli a chynnal perthnasoedd lefel uchel a dylanwadu ar randdeiliaid allweddol. 

6. Arwain a rheoli ein tîm cyllid ac adnoddau. Darparu rheolaeth llinell i staff. 

7. Bod yn gyfrifol am ddadansoddi a gwerthuso gwybodaeth am berfformiad, monitro ac adrodd yn erbyn allbynnau, 

canlyniadau a Dangosyddion Perfformiad Allweddol. 

Llywodraethu

8. Darparu swyddogaeth lywodraethu eang, gan arwain a rheoli fframwaith llywodraethu a sicrwydd y Sefydliad.

9. Cefnogi bwrdd yr Ymddiriedolwyr, y Cyfarwyddwr Sylfaen ac uwch arweinwyr eraill gan sicrhau eu bod yn cael cyngor 

effeithiol a bod yr holl ofynion statudol a rheoleiddiol perthnasol yn cael eu bodloni.

10. Llunio, a datblygu fel dogfen fyw, Blaengynllun y Bwrdd, gan weithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr a Chadeirydd y Sefydliad. 

11. Cynllunio cylch adrodd y Sefydliad, gan sicrhau bod Cyfarfodydd y Bwrdd a therfynau amser allweddol yn cael eu cysoni.

12. Sicrhau ansawdd, prydlondeb a thrylwyredd dogfennau’r Bwrdd a’r is-bwyllgorau.

13. Cydlynu cefnogaeth weinyddol i’r Bwrdd a’r is-bwyllgorau. 

14. Trefnu sesiynau cynefino a hyfforddiant addas ar gyfer Ymddiriedolwyr a threfnu gwerthusiadau Ymddiriedolwyr gyda’r 

Cadeirydd. 

15. Cynnal cofrestr o fuddiannau’r Ymddiriedolwyr a datganiadau gwrthdaro rhwng buddiannau a sicrhau bod yr 

Ymddiriedolwyr wedi cyflawni’r holl rwymedigaethau perthnasol e.e. gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. 

16. Arwain y gwaith o ddatblygu a gweithredu Llawlyfr Llywodraethu Da y Sefydliad a dogfennau allweddol eraill.

Rheoli Risg, Sicrwydd a Chydymffurfiaeth

17. Cydlynu fframwaith risg a sicrwydd y Sefydliad. 

18. Cynnal y gofrestr risg strategol a sicrhau bod cofrestrau risg yn gynhwysfawr, yn gyfredol a bod llinell glir rhwng rheoli risg 

gweithredol a strategol. 

19. Dadansoddi a dehongli’r amgylchedd allanol yng nghyswllt rheoleiddio, deddfwriaeth a llywodraethu a sicrhau bod 

rhwymedigaethau’r Sefydliad yn cael eu cyflawni. 

20. Datblygu rhaglen o gyfarfodydd a hyfforddiant i sicrhau bod staff yn gallu dilyn polisïau a phrosesau o ran adnabod a rheoli 

risg.

21. Cadw golwg gyffredinol ar bolisïau a gweithdrefnau’r Sefydliad gan sicrhau eu bod yn cael eu hadolygu’n rheolaidd yn unol 

â deddfwriaeth ac ymarfer a argymhellir.

22. Datblygu a gweithredu rhaglen flynyddol o archwiliadau sy’n rhoi sylw i brif feysydd risg, cytuno ar gynlluniau archwilio a 

chwmpasau, a sicrhau bod argymhellion y cytunwyd arnynt yn cael eu cynllunio a’u gweithredu.  

23. Sicrhau bod y Sefydliad yn cydymffurfio, ac yn gallu dangos cydymffurfiad, â deddfwriaeth GDPR berthnasol ac arferion 

cymeradwy. Bod yn Swyddog Diogelu Data ar gyfer y sefydliad. 

24. Sicrhau bod y Sefydliad yn cydymffurfio, ac yn gallu dangos cydymffurfiad, â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch berthnasol 

ac ymarfer a argymhellir ar y cyd â Chynghorwyr Iechyd a Diogelwch penodedig. 

25. Adolygu gofynion yswiriant bob blwyddyn yn erbyn safonau’r diwydiant ac arferion a argymhellir, a rheoli’r gwaith o gaffael 

yswiriant bob blwyddyn.
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26. Datblygu ac arwain y gwaith o gyflawni cynllun parhad busnes y Sefydliad er mwyn sicrhau bod y Sefydliad yn gallu 

ymateb i ddigwyddiadau sy’n tarfu, eu rheoli ac adfer ar eu hôl. 

27. Arwain y gwaith o weithredu rhaglen flynyddol o hyfforddiant ar gynllun parhad busnes y Sefydliad, a’i brofi.

28. Arwain archwiliad iechyd blynyddol y Sefydliad, a elwir ar hyn o bryd yn God Ymarfer Gallu ar gyfer Sefydliadau Clwb 

Cymunedol. 

Arall

29. Sicrhau y cydymffurfir â chyrff statudol a rheoleiddiol gan gynnwys Cyllid a Thollau EM, Tŷ’r Cwmnïau a’r Comisiwn 

Elusennau. 

Cyffredinol

30. Deall a sicrhau cydymffurfiad â’r amgylchedd rheoleiddio a sicrhau cydymffurfiad.

31. Hyrwyddo’r safonau uchaf o ran diogelwch, diogelu data ac iechyd a diogelwch.

32. Bodloni terfynau amser y cytunwyd arnynt gyda’r rheolwr llinell a phartneriaid allweddol yng nghyswllt adrodd ar 

ddangosyddion perfformiad allweddol a thargedau eraill.

33. Rheoli a datblygu cysylltiadau cadarnhaol cryf yn effeithiol gyda buddiolwyr, partneriaid allweddol a rhanddeiliaid.

34. Ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant perthnasol yn ôl gofynion y rheolwr llinell neu yn unol â disgwyliadau noddwr y rhaglen. 

35. Mynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd gyda staff y Sefydliad, darparwyr cyllid a chyfarfodydd eraill fel y bo’n 

briodol. 

36. Arddangos a hyrwyddo gwerthoedd ac ymddygiad y cwmni. 

37. Hybu a monitro cydraddoldeb, amrywiaeth a chynwysoldeb.

38. Cyflawni unrhyw waith a dyletswyddau ychwanegol sy’n diwallu anghenion y busnes.

Cysylltiadau Allweddol

Mewnol: Holl Staff ac Ymddiriedolwyr y Sefydliad. 

Allanol: Cyfarwyddwyr ac Uwch Reolwyr Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Cyflenwyr ac Ymgynghorwyr, Yr Uwch Gynghrair 

a Chronfa Elusennol yr Uwch Gynghrair, Cynghrair Pêl-droed Lloegr ac Ymddiriedolaeth Cynghrair Pêl-droed Lloegr, Cyrff 

Dyfarnu Grantiau a chyllidwyr eraill ac unrhyw randdeiliaid allanol eraill sy’n cefnogi ac o fudd i waith y Sefydliad. 
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Manyleb y 
Person

Sgiliau/Nodweddion Personol Hanfodol Manteisiol

Profiad

Profiad o weithio gydag uwch dimau a byrddau arwain.           

Profiad o weithredu fframweithiau rheoli risg a sicrwydd.           

Profiad o arwain a rheoli pobl a rhwydwaith o gyflenwyr / 
ymgynghorwyr.

Profiad o weithio mewn elusen fach i ganolig ei maint.

Profiad o reoli prosiectau.

Sgiliau a gwybodaeth

Gwybodaeth am y Cod Llywodraethu Elusennau.           

Dealltwriaeth o’r amgylchedd rheoleiddio gan gynnwys deddfwriaeth 
diogelu data a deddfwriaeth iechyd a diogelwch.           

Gallu cyfathrebu’n dda gydag amrywiaeth o gynulleidfaoedd, gan 
ddefnyddio gwahanol gyfryngau.           

Sgiliau TG medrus, gan gynnwys hyder yn defnyddio pob pecyn 
Microsoft Office.           

Gallu amlwg i weithio i safon uchel, gyda gwybodaeth am arferion 
gorau a llygad craff am fanylion.

Gallu cydlynu, cynllunio a threfnu’n effeithiol, blaenoriaethu llwyth 
gwaith, gweithio dan bwysau a bodloni amserlenni llym.

Gallu trin gwybodaeth sensitif gyda’r cyfrinachedd a’r disgresiwn 
mwyaf.

Dealltwriaeth o’r Cod Ymarfer Galluogrwydd ar gyfer Sefydliadau 
Clwb Cymunedol.

Siarad Cymraeg.
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Sgiliau/Nodweddion Personol Hanfodol Manteisiol

Cymwysterau a Hyfforddiant

Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus ym 
maes llywodraethu a sicrwydd. 
 

Amgylchiadau Personol

Gallu a pharodrwydd i weithio y tu allan i oriau gwaith 
arferol, gan gynnwys gyda’r nos ac ar benwythnosau yn ôl yr 
angen.

          

Meddu ar drwydded yrru DU lawn.           

Rhinweddau Personol

Agwedd gadarnhaol ynghyd â’r gallu i weithio fel rhan o dîm 
ac fel unigolyn.           

Disgrifiad swydd yn parhau...
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Cymwy-
seddau Craidd    

1. Agwedd

 » Hyrwyddwr Conglfeini Gwerthoedd a Strategaeth.

 » Arwain y tîm ac unigolion mewn ffordd broffesiynol, gan weithredu fel model rôl ar gyfer 
gwerthoedd ac ymddygiad y cwmni.

 » Atebolrwydd am bethau sy’n digwydd sy’n effeithio ar y sefydliad.

 » Y gallu a’r parodrwydd i arwain timau i sicrhau llwyddiant yn unol â chynlluniau’r sefydliad.

2. Cyfathrebu

 » Gallu cyfathrebu’n glir ac yn gryno ar bob lefel.

 » Cael adborth ac ymateb iddo.

 » Gallu rhannu gwybodaeth, syniadau a dadleuon gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

 » Gallu gwrando’n astud, gofyn cwestiynau, egluro pwyntiau ac aralleirio datganiadau pobl eraill er 
mwyn sicrhau cyd-ddealltwriaeth.

 » Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i eraill am gynlluniau, gan nodi’n glir beth sydd ei angen gan eraill.

3. Datblygu a Phobl

 » Lluniwr timau perfformiad uchel.

 » Hyfforddi a mentora timau.

 » Gallu gwerthuso a gwella gallu pobl i wneud eu gwaith a gwneud y defnydd gorau o’u sgiliau a’u 
galluoedd.

 » Darparu adborth er mwyn gwella perfformiad yn y dyfodol.

 » Chwilio am gyfleoedd i wella ei wybodaeth a’i sgiliau ei hun ac eraill.

4. Ariannol

 » Rhagolygon, cynllunio a monitro cyllidebau rhaglenni.

5. Cynllunio a Gwneud Penderfyniadau

 » Sicrhau bod cynlluniau’n cyd-fynd â nodau strategol y sefydliad.

 » Gallu ymateb i anghenion y gymuned leol.

 » Gallu dylunio rhaglenni arloesol a chreadigol i ddarparu atebion i dueddiadau sy’n dod i’r 
amlwg.  

6. Ffocws ar Randdeiliaid a Chleientiaid

 » Creu, datblygu a chynnal perthnasoedd a dylanwad cadarnhaol ymysg rhanddeiliaid.

 » Gallu dylanwadu. 
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Gwerthoedd

Ansawdd 

Rydyn ni’n darparu rhaglenni a gwasanaethau o ansawdd uchel sy’n helpu ein buddiolwyr i 
gyflawni eu llawn botensial. 

Angerdd  

Rydyn ni wrth ein bodd â’r hyn rydyn ni’n ei wneud ac rydyn ni’n defnyddio ein hangerdd i 
ysbrydoli pobl eraill. Rydyn ni’n falch o’r gwahaniaeth rydyn ni’n ei wneud, llwyddiannau ein 
buddiolwyr ac yn dathlu eu llwyddiant. 

Cynhwysiant  

Rydyn ni’n credu mewn cynhwysiant, yn dathlu amrywiaeth ac yn canolbwyntio ar anghenion 
pob unigolyn a chymuned. 

Arloesi

Rydyn ni’n mabwysiadu dull arloesol o ddylunio, darparu a gwerthuso rhaglenni, gan 
gydgynhyrchu gyda buddiolwyr i sicrhau dull gweithredu sy’n cael ei arwain gan gyfranogwyr. 

Proffesiynoldeb  

Mae ein pobl yn hyfforddwyr, yn fentoriaid, yn athrawon ac yn fodelau rôl ac yn ymddwyn 
mewn ffordd broffesiynol.  
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