
Hysbyseb Llywydd
Hoci Cymru a 
Disgrifiad o'r Rôl



Croeso

Mae Hoci Cymru yn ceisio recriwtio Llywydd Etholedig.

Mae hwn yn amser gwirioneddol gyffrous i fod yn rhan
o Hoci, rydym wedi lansio ein strategaeth newydd yn
ddiweddar, lle rydym yn ymdrechu i gyflawni ein
gweledigaeth o ddarparu profiadau hoci o'r radd
flaenaf.

Mae Hoci Cymru yn chwilio am unigolyn ymroddedig ac 
uchel ei barch i fod yn flaenllaw iddo. Pwy all hyrwyddo
buddiannau Hoci Cymru yn fewnol ac yn allanol.



Mae Hoci Cymru yn ceisio recriwtio Llywydd
Etholedig am dymor o dair blynedd i
weithredu fel y ffigwr ar gyfer Hoci Cymru. 
Mae rôl Llywydd yn un etholedig, mae'n
anweithredol ac nid yw'n Gyfarwyddwr Bwrdd.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw
berson sy'n gymwys i ymgymryd â rôl
Llywydd. Rhaid i bob ymgeisydd gael ei
gynnig a'i eilio gan ddau aelod Hoci Cymru. 
Gan gynnwys Clwb, ysgol neu gymdeithas
genedlaethol.
Rhaid i'r Arlywydd hefyd fod yn gyfranogwr
cofrestredig Hoci Cymru.

Gwybodaeth am yr Rôl



Rôl y Llywydd yn gynnwys

• Bod yn flaenllaw Hoci Cymru, gan ei gynrychioli mewn
cyfarfodydd, digwyddiadau, swyddogaethau mewnol ac 
allanol

• Cadeirio'r Cyfarfod Cyffredinol
• Gweithredu fel rhan o ryngwyneb y sefydliad ag aelodau
• Rhoi cyngor diduedd i'r Bwrdd yn seiliedig ar ei brofiad

eang
• Gweithredu fel llysgennad ac eiriolwr dros hoci yng

Nghymru
• Hwyluso perthnasoedd effeithiol ar draws Hoci Prydain

Fawr

Rôl y Llywydd



Disgwyliadau

Mae disgwyl y bydd Llywydd Hoci Cymru:

• Cynnal y safonau moesegol uchaf o ran uniondeb a chywirdeb
• Dewch â phrofiad allanol gwerthfawr i'r sefydliad
• Gwrandewch yn sensitif ar farn eraill, y tu mewn a'r tu allan i'r

bwrdd
• Ennill ymddiriedaeth a pharch aelodau, Cyfarwyddwyr Bwrdd a 

staff
• Hyrwyddo buddiannau Hoci Cymru yn fewnol ac yn allanol
• Peidio â rhoi eu hunain mewn sefyllfa lle mae buddiannau

Hoci Cymru yn gwrthdaro â buddiannau personol neu 
ddyletswydd i drydydd parti.



Sgiliau, gwybodaeth a phrofiadau

Mae angen i'r Llywydd:

• Meddu ar ddealltwriaeth a gwybodaeth
dda o weithgareddau a phersonél y 
sefydliad

• Byddwch yn hawdd mynd atynt
• Byddwch yn gredadwy
• Byddwch yn hyderus ac yn gyfathrebwr

da
• Byddwch yn hyderus ac yn gymwys wrth

siarad cyhoeddus
• Yn gallu meithrin perthnasoedd ag 

aelodau, staff a sefydliadau mewnol ac 
allanol eraill

• Byddwch yn ddibynadwy ac yn
ymrwymedig - gan roi amser i gefnogi'r
sefydliad pryd bynnag y bo angen ac yn
bosibl.



Ymrwymiad / tâl amser

Gweithgareddau swyddogol Hoci Cymru - gofynnir i'r Llywydd fynychu digwyddiadau
swyddogol fel cyflwyniadau, rowndiau terfynol cystadlu a chyfarfodydd perthnasol
eraill. Derbynnir bod hyn ar sail ‘fel sydd ar gael’ ac felly ni chaiff ei nodi fel nifer o 
ddigwyddiadau / diwrnodau.

Cyfarfod Cyfredin – Bydd yr Arlywydd yn cadeirio’r Cyfarfod Cyffredinol

Cysylltiadau Aelodaeth - Gofynnir i'r Llywydd weithredu fel rhan o ryngwyneb y 
sefydliad ag aelodau, ac felly gellir gofyn iddyn nhw fynychu cyfarfodydd / sesiynau
perthnasol gyda'r aelodau i ofyn am farn a rhoi hyn yn ôl i'r Bwrdd

Cyfarfodydd y Bwrdd - Gwahoddir y Llywydd i fynychu cyfarfodydd y Bwrdd fel
arsylwr, ond ni ddisgwylir iddyn nhw fynychu pob cyfarfod

Treuliau - Telir milltiroedd ar gyfradd benodol o 15c y filltir. Ad-delir treuliau
rhesymol eraill megis teithio ar reilffordd, costau gwestai ac ati.

Tâl - Mae'r Llywydd yn rôl anweithredol ac felly'n wirfoddol ac yn ddi-dâl.



Sut i wneud Cais

Proses ymgeisio Llywydd Etholedig

Am ffurflen cais cysylltwch â 
jane.price@hockeywales.org.uk neu galw ar
07714 769784.

Cysylltwch â'r Prif Swyddog Gweithredol os
ydych am drafod y broses ymgeisio yn fwy
manwl neu os oes angen unrhyw wybodaeth
ychwanegol

Ria Burrage-Male
Prif Swyddog Gweithredol

Ffôn: 07813 315469
E-bost: ria.male@hockeywales.org.uk

Llenwch y Ffurflen Gais a'r Ffurflen Monitro Cyfle
Cyfartal yn llawn, a'i dychwelyd i'r Prif Swyddog
Gweithredol erbyn y 27ain o Fai 2020, wedi'i
marcio'n Breifat a Chyfrinachol

Bydd y Cyfarfod Cyffredinol yn cael ei gynnal ar
ddydd Mercher y 8fed o Orffennaf 2020, 
lleoliadau i'w cadarnhau. Gofynnir i bob 
ymgeisydd fod yn bresennol. Yn ystod y Cyfarfod
Cyffredinol, bydd aelodau'n pleidleisio dros rôl y 
Llywydd Etholedig. Bydd y Llywydd Etholedig yn
dechrau yn ei swydd yn syth ar ôl y Cyfarfod
Cyffredinol

Bydd Pwyllgor Etholiad a Phenodiadau Hoci Cymru 
yn adolygu pob ffurflen ac yn gwirio bod yr holl
wybodaeth sy'n ofynnol wedi'i derbyn. Yn ogystal, 
efallai y gofynnir i chi fynychu cyfweliad ar sail 
cymhwysedd gyda'r pwyllgor hwn, er mwyn eu
helpu i benderfynu ar unrhyw argymhellion yr
hoffent eu gwneud i'r aelodau yn y CC mewn
perthynas ag unrhyw ymgeiswyr a ffafrir.
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Hoci Cymru
Sport Wales National Centre 

Caerdydd
CF11 9SW

www.hockeywales.org.uk
info@hockeywales.org.uk

Facebook - @HockeyWales
Twitter - @HockeyWales

Instagram - @hockey_wales

Mae Hoci Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac wedi ymrwymo i gyflawni ein
Polisïau Cydraddoldeb. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan bob 

cymuned yn gadarnhaol. 
Mae Hoci Cymru yn diolch yn garedig i Chwaraeon Cymru a Hoci Pydain Fawr am 

eu cefnogaeth barhaus i hoci yng Nghymru
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