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Swyddogaeth y Cyfarwyddwr Anweithredol yw arwain y 
sefydliad yn strategol wrth iddo wneud penderfyniadau, cefnogi 
ein dyhead fel corff i weld y gamp yn tyfu ac yn llewyrchu, gan 
gynnig profiadau cadarnhaol i bawb sy’n rhan ohoni. 
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Trosolwg o Gymnasteg Cymru

Yn unol â Fframwaith Rheoli ac Arwain Cymru, mae bwrdd ac uwch aelodau staff 
Gymnasteg Cymru yn anelu at:

• Ysbrydoli 

• Dangos eglurder sy’n arwain at nodau a gefnogir gan fewnwelediad strategol

• Darparu her a chefnogaeth

• Cael pobl i wneud y cyfraniad gorau posib 

• Cyfathrebu yn rhagorol 

• Ymdrechu i wella 

• Gosod esiampl

• Ymddiried, ac ennill ymddiriedaeth 

Dros y degawd neu fwy diwethaf, mae Gymnasteg Cymru wedi gweld tyfiant pwysig a di-
gynsail mewn perfformiad a datblygiad. Mae gymnastwyr wedi ennill 14 medal ar draws 
y pedair Gemau’r Gymanwlad diwethaf ac mae nifer cynyddol o gymnastwyr Cymreig 
yn rhan o lwybr PF. Cyn Covid, roedd nifer yr aelodau wedi cyrraedd dros 25,000, gyda 
99 o glybiau’n aelodau, yn ogystal â 50 o glybiau atodol unigol, a roedd gennym hefyd y 
nifer uchaf erioed o hyfforddwyr a swyddogion – a rydym bellach yn ail adeiladu wedi’r 
pandemig. 

Mae Gymnasteg Cymru am sicrhau bod mwy o blant, pobl ifanc ac oedolion o bob 
cefndir, gallu a chymuned yn gallu cymryd rhan mewn gymnasteg.
Mae amrywiaeth o ddisgyblaethau ar gael; ddisgyblaethau Olympaidd artistig, 
rhythmig neu drampolîn a disgyblaethau fel acrobatig, aerobig, tymblio neu 
timgym, i raglenni cyn-ysgol, oedolion, gymnasteg I pawb, ein hysgolion a’n 
rhaglenni anabledd – mae rhywbeth ar gael i bawb.
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Mae Gymnasteg Cymru wedi sicrhau safonau uchel mewn rheolaeth, cydraddoldeb, cynhwysedd, a diogelwch. Mae Gymnasteg Cymru hefyd yn cyfleu prosiectau 
busnes cymunedol a mentrau cymdeithasol uchelgeisiol, gan orchfygu rhwystrau i gynnwys grwpiau sydd ddim yn mynedu gymnasteg. Fel corff rheoli blaenllaw, 
mae Gymnasteg Cymru wedi creu cymuned gymnasteg yng Nghymru, sy’n cynnwys cydweithio i groesawu gymaint â phosib o blant i fwynhau gymnasteg. 

Ein swyddogaeth yw cefnogi, arwain, a chydlynu pawb sy’n rhan o’r byd gymnasteg, neu sydd â diddordeb ynddo, a darparu gweledigaeth, strategaeth, a strwythur 
i’r gamp; gan greu amrywiaeth o gyfleoedd ar draws yr ystod oedran, i gymryd rhan mewn gymnasteg ac i aros yn y gamp, yn ogystal a datblygu talent a sicrhau 
llwyddiant ar y lefel uchaf. 

Yn ddeinamig i’w wylio, ac yn gyffrous i’w berfformio, mae gymnasteg wir yn gamp ar gyfer pawb. Mae ein gymnastwyr elite yn dangos sgiliau anhygoel, cryfder 
corfforol a meddyliol rhyfeddol, a dewrder anferthol.

Ein Gweledigaeth 

Creu cymunedau a phencampwyr gwych drwy 
gymnasteg.

Ein Amcan
 
Ennill cydnabyddiaeth i Gymru fel gwlad gymnasteg 
flaenllaw sy’n creu pencampwyr o safon ucha’r byd, 
a chreu cymunedau bywiog, cynhwysol lle mae pob 
gymnast yn cael profiad o safon uchel. 

Ein Pwrpas 

Pwrpas Gymnasteg Cymru yw arwain, datblygu, 
cefnogi, a gwarchod y gamp yng Nghymru. 
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Swyddogaeth

Gwirfoddol 

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am Gyfarwyddwr Anweithredol i ymuno 
â’n bwrdd fel Arweinydd Diogelwch Chwaraeon; fydd yn gallu cefnogi, a 
chynnig arweiniad ac arbenigedd a phersbectif gwrthrychol mewn meysydd 
diogelu, lles athletwyr, ffyniant, a dyletswydd gofal. 

Bydd gan yr unigolyn ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o anghenion 
deddfwriaethol a rheoliadol diogelu plant ac oedolion yng Nghymru. 

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod bwrdd sy’n amrywiol, yn gytbwys ac 
yn gynhwysol yn rheoli’r sefydliad sy’n adlewyrchu ac yn cynrychioli ein 
amryw gymunedau. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan bob 
grwp sy’n brin o gynrychiolaeth.

Pwrpas 

Mae gan Fwrdd y Cyfarwyddwyr rôl angenrheidiol o ran rheolaeth 
Gymnasteg Cymru a llunio cyfeiriad strategol y busnes. Mae angen 
i aelod Bwrdd:

• Sicrhau bod y sefydliad yn anelu at wireddu’r amcanion a 
restrir yn ei Erthyglau. 

• Cyfrannu yn weithredol i’r bwrdd o ran rhoi cyfeiriad 
strategol i’r sefydlaid, llunio polisi cyffredinol, diffinio 
amcanion, gosod targedau, a gwerthuso perfformiad yn 
erbyn y targedau hynny. 

• Diogelu enw da a gwerthoedd y sefydliad, a’r gamp.

• Sicrhau sefydlogrwydd ariannol y sefydliad.

• Diogelu a rheoli eiddo’r sefydliad.

Gweler aelodau ein Bwrdd  >
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Cyfrifoldebau’r Swydd

Gweithredu’n unol â’r Erthyglau, a defnyddio pwerau at ddibenion pwrpasol 
yn unig. 

Hyrwyddo llwyddiant y sefydliad er mwyn gwireddu ei amcanion. 

Dyletswydd i ddyfarnu yn annibynnol. 

Dyletswydd i ymarfer gofal rhesymol, sgil ac ymroddiad.

Dyletswydd i osgoi gwrthdaro buddiannau.

Dyletswydd i beidio derbyn buddiannau gan drydydd parti.

Dyletswydd i ddatgelu i gyfarwyddwyr eraill unrhyw fudd sydd ganddynt 
mewn trafodion ariannol arfaethedig neu drefniant gyda’r sefydliad.

Yn ogystal a’r dyletswyddau statudol blaenorol, disgwylir i bob aelod 
bwrdd ddefnyddio’u sgiliau penodol, gwybodaeth neu brofiad i helpu’r 
bwrdd i wneud penderfyniadau doeth a gwneud cyfraniad ymarferol yn 
unol â’u gwybodaeth, sgiliau, a phrofiad unigol. Bydd hyn yn golygu:

Archwilio papurau’r bwrdd a mynychu cyfarfodydd y bwrdd yn 
rheolaidd.

Arwain, a chymryd rhan mewn trafodaethau. 

Canolbwyntio ar faterion allweddol.

Cynnig arweiniad ar gynlluniau newydd. 

Materion eraill y mae gan yr aelod bwrdd arbenigedd ynddynt.

Ymrwymiad a Chydnabyddiaeth 

• Mae pob cyfarwyddwr yn cael penodiad o bedair blynedd, 
ac ar ddiwedd eu tymor, bydd ganddynt yr hawl i gael eu 
penodi eto, ond ddim am dri thymor yn olynol. 

• Yr ymrwymiad amser fydd 4 diwrnod mewn blwyddyn, 
(diwrnod cyfan) a rhai diwrnodau ychwanegol fesul 
blwyddyn, yn ddibynnol ar fynychu digwyddiadau ac 
ymrwymiadau bwrdd eraill. 

• Does dim tâl ar gyfer y swydd, ond byddwn yn talu costau 
teithio rhesymol. 
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Diolch am eich diddordeb ym mhenodiad Cyfarwyddwr Anweithredol ar Fwrdd Gymnasteg Cymru. 

Mae gymnasteg yn gamp Olympaidd sy’n rhan hefyd o Gemau’r Gymanwlad, lle mae Cymru’n cystadlu. 
Yn wir, rydym wrthi nawr yn paratoi ein gymnastwyr ar gyfer Gemau’r Gymanwlad yn Birmingham yr haf 
yma. Rydym yn awyddus i Gymru gael ei chydnabod fel cenedl gymnasteg flaengar, sy’n creu pencampwyr 
o safon byd-eang, ac yn creu cymunedau sy’n fywiog a chynhwysol, lle mae pob gymnast yn cael profiad o 
safon uchel.

Fel CA, byddwch yn ymuno â ni mewn cyfnod sy’n gweld  pwysau digynsail ar gamp gymnasteg. Mae 
gennym ddyhead cryf i hybu newid diwylliannol o fewn y gamp, tra’n cefnogi’r rhai sy’n rhan o’r gamp, i 
wireddu’r newid yma. Mae’r pandemig Covid-19 wedi cael effaith drychinebus ar y clybiau a’r cymunedau 
sy’n darparu’r gamp i filoedd o blant ar draws Cymru.

Ni fydd yr effaith economaidd lawn a’r effaith ar iechyd corfforol a meddyliol yn amlwg am beth amser eto, 
ond rydym o leiaf yn symud i gyfnod sy’n fwy gobeithiol.

Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â bwrdd sy’n edrych i’r dyfodol, ac yn siapio dyfodol gymnasteg yng 
Nghymru. Mae gennym falchder mawr yng ngwaddol Gymnasteg Cymru, ac mae gennym ddyhead i sicrhau 
gwaddol gwell fyth i genhedlaethau’r dyfodol hefyd.

Bydd y CA newydd yn chwarae rhan allweddol wrth arwain y sefydliad yn strategol o ran gwneud 
penderfyniadau, cefnogi ein dyhead ni i gyd i weld y gamp yn tyfu ac yn ffynnu, a sicrhau profiadau 
cadarnhaol i bawb sy’n rhan ohoni. Mae hon yn foment dyngedfennol i gymnasteg, ac yn wir i’r sector 
chwaraeon yn gyffredinol. Rydym ar dân i gychwyn, ac efallai eich croesawu chi i fod yn rhan o hynny. 

 
Bev Smith, 
Cadair, Gymnasteg Cymru

Bev Smith
Y Gadair

Penodwyd Beverly Smith yn Gadair y Sefydliad yn 
Ionawr 2020. Bu Bev yn cystadlu dros Gymru a 
Phrydain Fawr a roedd yn hyfforddwr cenedlaethol ac 
yn feirniad rhyngwladol. 

Cafodd yrfa amrywiol a chyn ymddeol, Bev oedd 
Deon Ansawdd a Safonau ym Mhrifysgol Fetropolitan 
Caerdydd. Mae ganddi gyfoeth o brofiad bwrdd 
ac mae ei nodweddion craidd yn sicrhau ei bod yn 
Gadair sy’n esiampl i eraill.

Neges oddi wrth y Gadair
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Y Bwrdd

Mae gan fwrdd y cyfarwyddwyr rôl angenrheidiol yn rheolaeth Gymnasteg Cymru a’r 
dasg o lunio cyfeiriad strategol y sefydliad. Mae’r bwrdd yn gyfrifol am ddatblygu’r 
amcanion a’r nodau yn unol a’i werthoedd a’r anghenion cyfreithiol a rheoleiddiol 
(i’w gweld yn y Llawlyfr Rheoli fydd ar gael yn ystod y broses dewis). 

Mae Gymnasteg Cymru wedi ymrwymo i Fframwaith Rheoli ac Arwain Chwaraeon 
Cymru a’r egwyddor o gael bwrdd medrus, cynhwysol a chytbwys, gan gefnogi’r rheoli 
da a’r gwerthoedd yr ydym i gyd yn eu rhannu. Yr ydym felly yn parhau i esblygu 
cyfansoddiad y bwrdd i sicrhau fod arno unigolion sydd a’r cyfuniad perthnasol 
o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad i gyfarfod anghenion y sefydliad a chynrychioli 
amrywiaeth y gymuned y mae’n ei gwasanaethu heddiw ac yn y dyfodol. 

Mae Gymnasteg Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn anelu at ddarparu amgylchedd 
gwaith sydd ddim yn gwahaniaethu ar gyfer gwirfoddolwyr a staff. Rydym wedi 
ymrwymo i gynllun a pholisi yn unol â Deddf Gydraddoldeb 2010, sy’n sicrhau nad 
oes yr un ymgeisydd neu weithiwr yn cael triniaieth llai ffafriol oherwydd nodwedd 
sydd dan warchodaeth. Rydym yn ymrwymo i wella’r amrywiaeth ar y bwrdd ac wedi 
datgan yr ymrwymiad yn gyhoeddus i’r perwyl hwnnw. 

Darllenwch fwy am gynllun gweithredu’r bwrdd ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth, 
a Chywysedd >

Mae Gymnasteg Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu diwylliant ble mae parch a 
dealltwriaeth yn cael eu meithrin, a ble mae amrywiaeth cefndir ac amgylchiadau 
pobl yn cael ei werthfawrogi yn gadarnhaol. 

Rydym yn awyddus i gyfoethogi amgylchedd cefnogol a chynhwysol lle mae unigolion 
yn teimlo croeso, ac yn gallu gwireddu eu potensial, heb ragfarn na gwahaniaethu. 
Mae hyn yn cynnwys ein gweithwyr, ein aelodau, a’n rhanddeiliaid.
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Strategaeth

Dylai aelodau’r Bwrdd helpu i ddatblygu cynigion ar strategaeth, llunio gweledigaeth, gwerthoedd a 
safonau Gymnasteg Cymru i sicrhau bod ei ymrwymiadau i aelodaeth Gymnasteg Cymru yn ddealladwy 
ac yn cael eu gwireddu. Dylai aelodau’r Bwrdd hefyd lunio amcanian strategol Gymnasteg Cymru a 
sicrhau bod yr adnoddau dynol ac ariannol yn eu lle er mwyn i Gymnasteg Cymru wireddu ei amcanion. 

Risg

Dylai aelodau’r Bwrdd gynnig arweiniad i 
Gymnasteg Cymru o fewn fframwaith rheoliadau 
gochelgar ac effeithiol, sy’n sicrhau asesu a 
rheoli risg. Dylai aelodau’r Bwrdd fod yn fodlon 
â chywirdeb gwybodaeth ariannol gan sicrhau 
fod cyfrifon y cwmni’n cael eu cyflwyno fel 
adlewyrchiad gwir a theg o’i berfformiad ariannol a 
bod mesurau a systemau rheoli risg yn gadarn, yn 
ddiffynadwy, ac yn cael eu monitro yn gyson ac  
yn drylwyr. 

Perfformiad

Dylai’r Bwrdd herio perfformiad y Cyfarwyddwyr 
Gweithredol/Uwch Reolwyr o ran cyflawni nodau 
ac amcanion a monitro adroddiadau perfformiad.

Pobl

Dylai’r Bwrdd fod yn ymwybodol o fuddiannau 
pob rhanddeiliad, a dylai chwarae rhan flaenllaw 
ar bwyllgorau’r Bwrdd gyda chyfrifoldeb dros 
benodi ac adolygu perfformiad y Cyfarwyddwyr 
Gweithredol.
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Birmingham 2022

Yr haf yma, bydd ein gymnastwyr artistig a rhythmig yn cynrychioli Cymru yng 
Ngemau’r Gymanwlad yn Birmingham. 

Mae hyn yn gyfle gwych i arddangos talent gymnasteg Cymru. Unwaith bob 
pedair blynedd, Gemau’r Gymanwlad yw’r unig gyfle i gymnastwyr gynrychioli 
Cymru mewn gornest fawr sy’n rhoi cyfle breintiedig inni hyrwyddo gymnasteg 
yng Nghymru ac ar gyfer Cymru. 

Mewn Gemau cartref i bob pwrpas, bydd gennym gyfle euraidd i ychwanegu 
at ein llwyddiant diweddar wedi i gymnastwyr Cymru ennill 14 medal ar draws 
y pedair Gemau diwethaf. Y tro diwethaf y cynhaliwyd y Gemau ym Mhrydain 
oedd yn Glasgow yn 2014, pan gafodd gymnastwyr Cymru lwyddiant aruthrol 
ac ennill 10 medal. 

Mae gymnasteg yn un o’r prif gampau byd-eang, a’r prif Gemau yw’r rhai lle 
mae’r gamp ar y teledu, ar ei mwyaf gweladwy a hygyrch, a dyna’r adeg y bydd 
gan bobl ifanc Cymru gyfle i gael eu hysbrydoli wrth wylio gymnastwyr yn 
gwneud pethau hollol anhygoel. 

Bydd y Gemau nesaf yn unigryw, - a roedd angen cynllunio a pharatoadau 
unigryw, yn sgil Covid-19, wrth i’n camp ailadeiladu wedi dwy flynedd 
ddiwethaf y pandemig.

Ond erbyn y Gemau bydd gan ddosbarth 2022 gyfle i gynrychioli eu gwlad ar 
y llwyfan mwyaf, i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o gymnastwyr, a chefnogi 
tyfiant y gamp i’r dyfodol. 

Ymunwch a ni yn yr hwyl, - Ymlaen i Firmingham a thu hwnt!

“Mae hyn yn gyfle gwych i arddangos 
talent gymnasteg Cymru. Unwaith bob 
pedair blynedd, Gemau’r Gymanwlad 
yw’r unig gyfle i gymnastwyr gynrychioli 
Cymru mewn gornest fawr sy’n rhoi cyfle 
breintiedig inni hyrwyddo gymnasteg 
yng Nghymru ac ar gyfer Cymru.”
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CEISIADAU
Os hoffech chi wneud cais ac os ydych yn credu y gallwch 
gefnogi Gymnasteg Cymru, anfonwch lythyr a chopi o’ch CV, 
gan amlinellu eich cymhwyster i’r swydd, ar ebost at  
bev.smith@welshgymnastics.org

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 30ain o Fai

Cyfweliadau: Yn dechrau dydd Llun 6ed o Fehefin

mailto:bev.smith%40welshgymnastics.org?subject=
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