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Rheolwr Llywodraethu a Gweithrediadau, Corff Llywodraethu Chwaraeon 
Cenedlaethol 
 
Mae Ffederasiwn Saethu Targed Cymru (WTSF) yn cynrychioli pum cymdeithas saethu targed 
ar lefel genedlaethol ar gyfer llywodraethu, ariannu, a chystadlaethau rhyngwladol mawr. Y 
pum aelod-gymdeithas yw; Cymdeithas Saethu Targed Clai Cymru, Cymdeithas Gynnau Awyr 
Cymru, Cymdeithas Reifflau Cymru, Cymdeithas Reifflau Bychan Cymru, Cymdeithas Targed 
Maes Gynnau Awyr Cymru. Mae’r WTSF yn cynrychioli’r cymdeithasau hyn a’u haelodau i 
Chwaraeon Cymru, Tîm Cymru, Llywodraeth Cymru, British Shooting, a chyrff eraill. Mae’r 
WTSF hefyd yn dewis, hyfforddi a chefnogi saethwyr o Gymru i gystadlu ar lwyfan y byd yng 
Ngemau’r Gymanwlad, ac yn adeiladu ar y perfformiad gorau erioed o Gemau Arfordir Aur 
2018. 
 
Lansiodd y WTSF strategaeth newydd gyffrous yn 2020 gyda’r weledigaeth i adeiladu 
rhwydwaith saethu targed ffyniannus yng Nghymru. Mae’r WTSF yn chwilio am Reolwr 
Llywodraethu a Gweithrediadau i reoli a chefnogi’r gwaith o gyflawni’r cynllun strategol 
newydd. Nid oes angen i ymgeiswyr feddu ar brofiad mewn chwaraeon saethu targed ond 
rhaid bod ganddynt ddiddordeb mewn datblygu'r gamp trwy gyfrannu eu sgiliau proffesiynol 
a'u safbwyntiau newydd i hyrwyddo gwelliannau effeithlonrwydd a chynhyrchiant. 
 
Mae’r WTSF yn sefydliad cyfle cyfartal balch, ac mae’n croesawu’n arbennig ymgeiswyr 
benywaidd, anabl, a BAME i wella amrywiaeth meddwl ymhellach mewn trafodaethau a 
gwneud penderfyniadau. Yn yr un modd, mae WTSF yn ceisio cynyddu ei ddefnydd o’r 
Gymraeg, ac felly, anogir ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg rhugl. 
 
Mae swyddfeydd WTSF wedi’u lleoli yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, 
Caerdydd, sy’n gyfeillgar i bobl anabl. a bydd y WTSF yn gwneud unrhyw addasiadau 
angenrheidiol i hwyluso presenoldeb mewn cyfweliadau a chyflogaeth ddilynol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Disgrifiad Rôl 
 
Teitl: Rheolwr Llywodraethu a Gweithrediadau 
 
Patrwm Gwaith: 16 awr yr wythnos (40% CALl), gweithio hyblyg rhan-amser parhaol. 
 
Cyflog: £17.00 yr awr, £32,708 (FTE) 
 
Manteision eraill: Parcio ar y safle, cyllideb hyfforddi, tâl gwyliau, darparu offer cyfrifiadurol, 
mynediad i gyfleusterau campfa Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru. 
 
Lleoliad: Gweithio hyblyg o gartref ac yn swyddfa WTSF yng Nghaerdydd, Cymru. Dylai 
ymgeiswyr fod yn fodlon ac yn gallu teithio i Gaerdydd o leiaf unwaith bob tair wythnos. 
 

Crynodeb o'r Rôl 
• Darparu cefnogaeth i'r Bwrdd a'i bwyllgorau 

• Rheoli'r gwaith o gyflawni Cynllun Strategol WTSF 

• Arwain ar y berthynas â CRhC eraill a chyflwyno cynlluniau gweithredu sy'n ymwneud â 

Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. 

• Darparu cyngor adnoddau dynol i'r WTSF a bod yn gyfrifol am ddatblygu a diweddaru pob 

polisi. 

• Cefnogi prosiectau arbennig gan gynnwys yswiriant, rheoli gwefan, rheoli risg a 

gweithredu datrysiad TG aelodaeth. 

• Gweithredu yn unol â gwerthoedd, rhwymedigaethau ac ymrwymiadau'r sefydliad. 

 

Cyfrifoldebau 
 
LLYWODRAETHU 

 
Cefnogaeth Bwrdd a Phwyllgorau 

• Yn cefnogi'r Cadeirydd i ddatblygu, adolygu, adolygu a chydymffurfio â pholisïau 

llywodraethu ac is-ddeddfau WTSF . 

• Mewn cydweithrediad â'r Cadeirydd ac Ysgrifennydd y Cwmni, goruchwylio recriwtio 

aelodau'r Bwrdd 

• Yn cefnogi hyfforddiant y Bwrdd ac yn datblygu adnoddau addysgol perthnasol ar 

rolau, cyfrifoldebau a phrosesau gwneud penderfyniadau aelodau'r Bwrdd. 

• Cefnogi'r Cadeirydd a'r Cyfarwyddwr Cyllid i ddatblygu cyllideb y sefydliad 

 



 

Cynllunio Strategol a Phennu Blaenoriaethau 

• Mewn cydweithrediad â'r Cadeirydd, mae'n rheoli cynllun strategol WTSF, gan 

gynnwys gosod blaenoriaethau, gweithredu, nodi a monitro dangosyddion llwyddiant 

a gwerthuso canlyniadau. 

• Datblygu cynlluniau a phrosesau rheoli newid strwythuredig i ysgogi newid sefydliadol 

yn unol â strategaeth WTSF. 

 

Perthynas Allanol 

• Datblygu a chynnal cydberthnasau gwaith cydweithredol ag aelodau a staff Bwrdd 

WTSF. 

• Datblygu perthnasoedd gwaith cryf gyda Chwaraeon Cymru, CRhC eraill a’r Gwledydd 

Cartref i alluogi rhannu gwybodaeth ac arfer gorau. 

• Arwain ar y cynllun Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant a gweithio gyda 

sefydliadau perthnasol i sicrhau ymgysylltiad eang a chydymffurfiaeth lawn â 

deddfwriaeth. 

GWEITHREDIADAU 
   
    Adnoddau Dynol 

• Datblygu, gweithredu a diweddaru polisïau AD priodol, i'w cytuno gan y Bwrdd. 

• Cymryd cyfrifoldeb arweiniol am recriwtio'r holl staff a chynnal a datblygu contractau 

cyflogaeth priodol. 

• Bod yn gyfrifol am recriwtio pob aelod o staff. 

Prosiectau Arbennig 

• Cynnal adolygiad blynyddol o holl bolisïau a gweithdrefnau WTSF i sicrhau 

cydymffurfiaeth ag arfer gorau a deddfwriaeth. 

• Cynnal adolygiad blynyddol o bob yswiriant 

• Cadeirio'r pwyllgor rheoli risg a sicrhau bod y gofrestr yn gyfredol ac yn cael ei hadrodd 

i'r Bwrdd 

• Sicrhau bod holl ddatganiadau Chwaraeon Cymru perthnasol yn cael eu cwblhau a'u 

cyflwyno mewn pryd. 

• Ar y cyd â'r Rheolwr Datblygu, rheoli a diweddaru gwefan WTSF. 

• Arwain ar weithredu meddalwedd aelodaeth ar draws y sefydliad. 

• Gweithio ar y cyd ag aelodau eraill o staff ar weithgareddau Caffael. 

• Gweithredu fel Rheolydd Data’r sefydliad at ddibenion y Ddeddf Diogelu Data 

 



 

Sylwch fod y disgrifiad uchod yn adlewyrchu cyfrifoldebau craidd a rheolaidd y rôl ar hyn o 
bryd; fodd bynnag, yn amodol ar drafodaeth, gall dyletswyddau ychwanegol godi wrth i'r rôl 
a'r cwmni ddatblygu. 
 

Atebolrwydd 
 
Bydd deiliad y swydd yn atebol i Gadeirydd Bwrdd WTSF. 
 

Manyleb Person 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydnabod sut mae chwaraeon a gweithgaredd corfforol 
yn cyfrannu at gymdeithas ac iechyd a lles unigolion. Nid yw gwybodaeth am saethu targedau 
yn ofyniad hanfodol ar gyfer y rôl ond rhaid bod gan ymgeiswyr ddiddordeb gwirioneddol 
mewn cefnogi a datblygu'r gamp. 
 
Mae profiad blaenorol o lywodraethu/gweithrediadau yn hanfodol gan fod y WTSF angen 
rhywun sy'n dechrau'n gyflym a all roi'r gorau i'r gwaith i ddiwallu anghenion y sefydliad. Bydd 
angen i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gyfforddus yn gweithio'n adeiladol ac ar y cyd â staff 
eraill i wneud penderfyniadau er budd gorau'r WTSF. 
 
Mae'r WTSF yn sefydliad cyfle cyfartal balch ac mae'n ceisio cynyddu amrywiaeth meddwl 
wrth wneud penderfyniadau. Felly mae croeso arbennig i fenywod, pobl ag anableddau, ac 
ymgeiswyr BAME. 
 

 Hanfodol dymunol 

Profiad llywodraethu Profiad mewn rôl 
lywodraethu mewn corff 
cyhoeddus neu gwmni 
preifat. 

Profiad sylweddol fel 
swyddog/rheolwr 
Llywodraethu cwmni 

Llywodraethu'r Bwrdd Profiad o ddatblygu polisïau 
a gweithdrefnau ar gyfer 
Bwrdd cwmni 

Profiad o weithio gyda 
Bwrdd 

Adnoddau Dynol Profiad o recriwtio. Yn deall 
gofynion statudol a 
rheoleiddiol cwmni 
cyfyngedig trwy warant. 

Profiad mewn rôl AD 
weithredol naill ai mewn 
tîm AD neu fel rheolwr 
llinell gyda chyfrifoldeb 
staff. 
Profiad o ddatblygu 
rhaglenni hyfforddi unigol. 

Gweithredu'r Cynllun 
Strategol 

Profiad o weithio a 
chyflawni cynlluniau rheoli 
newid strwythuredig i'w 
gytuno gan y Bwrdd 

Gallu datblygu cynlluniau a 
phrosesau rheoli newid 
strwythuredig manwl i 



 

ysgogi newid sefydliadol fel 
y cytunwyd gan y Bwrdd 

Sgiliau meddalwedd Profiad o gynnal gwefan. 
Profiad o roi prosiect 
meddalwedd ar waith 

Profiad o ddatblygu a 
chynnal gwefan cwmni. 
Arweinydd prosiect ar gyfer 
dewis a gweithredu prosiect 
meddalwedd. 

Sgiliau TG Cyffredinol Yn gymwys i agor a 
chynhyrchu dogfennau trwy 
Microsoft Word ac Excel. 
 
Gallu cyfathrebu trwy e-
bost, ffôn a fideo-
gynadledda ar-lein. 

Profiad blaenorol o 
gynhyrchu dogfennau a 
chyfathrebu digidol ar gyfer 
Corff Llywodraethu 
Cenedlaethol. 

Perthnasoedd Proffesiynol Yn deall pwysigrwydd 
cynnal perthnasoedd 
proffesiynol yn fewnol ac yn 
allanol gyda phartneriaid 

Profiad blaenorol o adeiladu 
a chynnal perthnasoedd 
ariannol da proffesiynol. 

Presenoldeb Cyfarfodydd 
Bwrdd 

Ymrwymiad i fynychu 
cyfarfodydd bwrdd WTSF a 
chyfrannu at adroddiadau 
llywodraethu i'r bwrdd. ( 
mae cyfarfodydd bob 
chwarter) 

Profiad o gynhyrchu a 
chyflwyno adroddiadau 
cymhleth i fwrdd cwmni 

Presenoldeb Cyfarfod 
Partner 

Ymrwymiad i gyfarfodydd 
cyfnodol gyda phartneriaid 
cyllid ac ariannu. 

Profiad o lywodraethu a 
goruchwylio gweithrediadau 
ac adrodd ar gyfarfodydd o 
fewn y sector cyhoeddus 

Iaith Gymraeg  Y gallu i siarad, darllen ac 
ysgrifennu yn Gymraeg. 

 
 

Sut i wneud cais 
Mae Ffederasiwn Saethu Targedau Cymru wedi ymrwymo i recriwtio staff amrywiol sy’n 
seiliedig ar sgiliau, ac mae’n annog ceisiadau gan bobl o grwpiau a dangynrychiolir ar hyn o 
bryd fel pobl anabl, BAME, a menywod. 
 
• Dylech gyflwyno CV cyfredol a llythyr eglurhaol sy'n esbonio sut rydych yn bodloni'r holl 
Feini Prawf Hanfodol ac unrhyw Feini Prawf Dymunol a nodir ym Manyleb y Person. E-
bostiwch y rhain at david.lloyd@wtsf.org.uk neu dychwelwch i'r cyfeiriad isod. Nodwch hefyd 
os oes unrhyw ddyddiadau na fyddwch ar gael ar gyfer cyfweliad. 
 



 

• Yn dilyn eich cais, cwblhewch Ffurflen Monitro Cydraddoldeb dienw ar-lein neu all-lein a'i 
dychwelyd i david.lloyd@wtsf.org.uk neu drwy'r post at: David Lloyd, Ffederasiwn Saethu 
Targed Cymru, Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, CF11 9SW . 
 
• Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Awst 2022 . 

 
Gwybodaeth Ychwanegol 
• Disgwylir i gyfweliadau ddechrau yn yr wythnos yn dechrau 8 Awst 2022 . 
 
• Sylwch na fyddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad os nad ydych yn bodloni'r holl Feini 
Prawf Hanfodol ym Manyleb y Person. 
 
• Mae Ffederasiwn Saethu Targedau Cymru yn cadw'r hawl i gau'r broses ymgeisio yn gynnar 
os daw llawer o geisiadau i law. Felly rydym yn cynghori darpar ymgeiswyr i gyflwyno eu 
manylion (gweler Sut i Wneud Cais) cyn gynted â phosibl. 
 
• Bydd Ffederasiwn Saethu Targed Cymru yn ymdrechu i ymateb i bob cyflwyniad yn unigol, 
ond nid yw hyn bob amser yn bosibl. 
 
• Os hoffech drafod y rôl cyn gwneud cais, cysylltwch â'r Cadeirydd drwy e-bost 
(martin.watkins@wtsf.org.uk). 

 


