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Croeso

Mae cyfle cyffrous yn bodoli i ymuno â bwrdd
cyfarwyddwyr Hoci Cymru.

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.

Os oes gennych angerdd am ragoriaeth chwaraeon a 
busnes, rydym angen chi!

Mae Hoci Cymru yn chwilio am unigolion deinamig, 
arloesol sydd ag ystod o sgiliau technegol, 
gwybodaeth a phrofiad i ymuno â'n Bwrdd
Cyfarwyddwyr.



Rôl Bwrdd Hoci Cymru yw:

Darparu arweinyddiaeth ac arbenigedd mewn meysydd penodol i'r
cwmni o fewn fframwaith rheolaethau darbodus ac effeithiol sy'n
galluogi asesu a rheoli risg.

Gosod gweledigaeth a nodau strategol Hoci Cymru, gan sicrhau bod yr
adnoddau ariannol a dynol angenrheidiol ar waith i'r cwmni gyflawni
ei amcanion a hefyd adolygu perfformiad gweithredol.

Gosodwch werthoedd a safonau Hoci Cymru a sicrhau bod ei
rwymedigaethau i aelodau Hoci Cymru ac eraill yn cael eu deall a'u
cyflawni.

Am y Rôl



Rôl cyfarwyddwr

Mae rôl cyfarwyddwyr yn cynnwys:-

Cyfeiriad Strategol - Dylai cyfarwyddwyr herio a helpu i ddatblygu cynigion ar
weledigaeth a strategaeth a ddatblygwyd gan y tîm Gweithredol

Perfformiad - Dylai cyfarwyddwyr gymryd cyfrifoldeb am berfformiad y tîm
gweithredol, sef y Prif Swyddog Gweithredol. Asesu'r cynnydd a wnaed i gyflawni
nodau ac amcanion y cytunwyd arnynt, a monitro adrodd ar berfformiad

Risg - Dylai cyfarwyddwyr fodloni eu hunain ar gyfanrwydd gwybodaeth ariannol a 
bod rheolaethau ariannol a systemau rheoli risg yn gadarn ac yn amddiffynadwy

Llywodraethu - Dylai cyfarwyddwyr sicrhau cydymffurfiad â'r holl ofynion cyfreithiol
a rheoliadol sy'n ymwneud â'r sefydliad. Dylent geisio arweiniad ynghylch unrhyw
ansicrwydd

Pobl a gwybodaeth - Dylai cyfarwyddwyr geisio sefydlu a chynnal hyder yn
ymddygiad y cwmni yn gyson, yn ogystal â'r angen i adeiladu cydnabyddiaeth o'u
cyfraniad er mwyn hyrwyddo didwylledd ac ymddiriedaeth ymhlith cyd-aelodau
bwrdd a Hoci Cymru.



Sgiliau technegol, gwybodaeth a 
phrofiadau

• Profiad ar Bwrdd Cyfarwyddwyr - Profiad o wasanaethu ar FYRDDAU sector 
cyhoeddus, sector preifat neu nid-er-elw. Profiad gyda pholisïau llywodraethu da

• Profiad pwyllgor– Profiad pwyllgor neu mewn safle arweinyddiaeth

• Amrywiaeth a chynhwysiant - Gwybodaeth a phrofiad o gyfrannu at ddatblygiad
diwylliant sy'n hyrwyddo cydraddoldeb ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth

• Cynllunio a ffocws strategol - profiad o gynllunio, gwerthuso a gweithredu cynllun
strategol

• Perthynas strategol - Profiad mewn perthnasoedd strategol a chyfathrebu, 
gwybodaeth a phrofiad effeithiol o'r dirwedd chwaraeon ehangach a dylanwadwyr
/ partneriaid a rhanddeiliaid allanol

• Cysylltiadau aelodau - Profiad mewn rheoli cysylltiadau aelodau a chwsmeriaid a 
chyfathrebu effeithiol

• Ffocws Masnachol - Profiad o fenter gymdeithasol, trafod contractau, datblygu

modelau busnes proffidiol, dod o hyd i atebion cyllido a chynhyrchu elw



Sgiliau technegol, gwybodaeth a 
phrofiadau

• Adolygiad perfformiad adnoddau dynol / Gweithredol - Gwybodaeth a phrofiad o 
ystyriaethau a materion adnoddau dynol / personél ar gyfer recriwtio gweithredol, 
strwythurau iawndal, ac adolygu perfformiad

• Gwybodaeth ariannol - Gwybodaeth a phrofiad o reoli cynllunio ariannol, 
cymhwyso rheolaethau mewnol yn briodol a'r gofynion archwilio ar gyfer bwrdd
dielw

• Asesu risg - Profiad yn y broses o nodi prif risgiau corfforaethol a sicrhau bod 
rheolwyr wedi gweithredu'r systemau priodol i reoli risg

• Cyfrifoldeb dirprwyedig - Gwybodaeth a phrofiad o ddatblygu a gweithredu
prosesau i ddirprwyo a rheoli cyfrifoldebau gweithredol

• Cyfrifoldeb llysgenhadol - Profiad o ymgymryd â rôl lysgenhadol ar ran sefydliad
ac ar yr un pryd dilyn cyfleoedd i ddatblygu'r sefydliad ymhellach

• Rheoli newid - Profiad o reoli newid o fewn sefydliad.



Cymwyseddau

Performiad – Cwblhau Gwaith i safon uchel ag wastad
edrych am fyrdd i wella performiad.

Datblygu eu hunain ac eraill - yn darparu cefnogaeth
sy'n galluogi eu hunain ac eraill i ddatblygu, a gwella
er budd Hoci Cymru ac iddynt hwy eu hunain

Arweinyddiaeth – dylanwadu gwell swyddogaeth
business a newid sefydliadol, gan dangos arfer gorau.
Y gallu i sefydlu cyfeiriad cryf a chlir wrth rymuso'r
tîm gweithredol a'r staff.

Rheolaeth strategol - yn darparu eglurder, cyfeiriad
ac ysbrydoliaeth trwy weledigaeth gymhellol, o'r
dyfodol a'r hyn y gellir ei gyflawni.

Chwaraeon Cymunedol a / neu Berfformio - yn
brofiadol yn y naill agwedd neu'r llall i ddarparu
mewnwelediad ac arweiniad

Gwaith Tîm – gweithio mewn tîm gan
sicrhau cyfranogiad ar draws y busnes, yn
ogystal â gyda phartneriaid allweddol, I 
gefnogi cyflawni amcanion Hoci Cymru.

Cyfathrebu - cyfathrebu ag eraill mewn
ffordd glir, gryno a phwrpasol. Er mwyn
adeiladu perthnasoedd effeithiol a chael
cefnogaeth ac ymrwymiad i syniadau

Rhagoriaeth gwasanaeth cwsmeriaid - yn
dangos angerdd am ragoriaeth
gwasanaeth cwsmeriaid i gwsmeriaid
mewnol ac allanol sydd o fudd i'r cwsmer
a Hoci Cymru

Gwneud penderfyniadau a datrys
problemau - mae'n defnyddio
dadansoddiad, doethineb, profiad a 
dulliau rhesymegol i ffurfio syniadau am 
faterion i wneud penderfyniadau da, a 
datrys problemau gydag atebion effeithiol



Disgwyliad ar holl 
Gyfarwyddwyr Hoci Cymru:

• Cynnal y safonau moesegol uchaf o ran 
uniondeb a chywirdeb.

• Dewch â phrofiad allanol gwerthfawr i'r Bwrdd
• Cefnogi'r Prif Swyddog Gweithredol, lle bo

angen, pan fyddant yn arwain y busnes wrth
fonitro eu hymddygiad

• Cefnogi a gweithio gyda'r aelod staff perthnasol
ar gyfer y portfolio

• Cwestiynwch yn ddeallus, trafod yn adeiladol, 
herio'n drylwyr a phenderfynu'n ddidostur

• Grandwch yn parchus i barn eraill, tu fewn ac allan o’r
bwrdd

• Ennill ymddiriedaeth a pharch aelodau eraill y bwrdd
• Hyrwyddo'r safonau uchaf o lywodraethu corfforaethol

ar gyfer Hoci Cymru a cheisio cydymffurfiad lle bynnag
y bo modd

• Hyrwyddo buddiannau strategol Hoci Cymru yn fewnol
ac allanol

• Rhaid peidio a rhoi eu hunain mewn sefyllfa lle mae
buddiannau Hoci Cymru yn gwrthdaro â buddiannau
personol neu ddyletswydd i drydydd parti



Ymrwymiad amser / tâl amser

Cyfarfodydd bwrdd - Yn cael eu cynnal tua bob 10-12 wythnos, fel arfer yng
Nghaerdydd ac yn ystod y nos. Gellir cyrchu rhai o'r cyfarfodydd hyn trwy
gynhadledd fideo fel y cytunwyd gyda'r Cadeirydd

Cyfarfod Cyffredinol - Mae hwn yn ddigwyddiad blynyddol, fel arfer ym mis 
Gorffennaf ac mae'r dyddiad wedi'i gosod ymlaen llaw. Gofynnir i Gyfarwyddwyr y 
Bwrdd fynychu'r digwyddiad hwn

Gweithgareddau swyddogol HOCI CYMRU - Gofynnir i Gyfarwyddwyr Bwrdd 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

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

Tâl amser – Mae pob Cyfarwyddwr Bwrdd, heb law’r Prif Swyddog Gwethredol, yn
rolau anweithredol ac felly’n wirfoddol ac yn ddi-dâl



Sut i wneud cais
Proses ymgeisio Cyfarwyddwr Etholedig

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

Cyhoeddir crynodeb o'r holl geisiadau i'r
aelodaeth cyn y CC i ganiatáu'r aelodau
adolygu ceisiadau Cyfarwyddwr Etholedig yn
ofalus

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 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.

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 y rolau Cyfarwyddwr Etholedig
sydd ar gael. Bydd Cyfarwyddwyr Etholedig yn
dechrau yn y swydd yn syth ar ôl y Cyfarfod
Cyffredinol
Bydd proses sefydlu yn cael ei sefydlu ar gyfer yr
holl Gyfarwyddwyr Etholedig newydd
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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

http://www.hockeywales.org.uk/
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