
 
Chwaraeon Cymru  
 
Penodi Is-Gadeirydd a hyd at bedwar Aelod o'r Bwrdd  
 
Is-Gadeirydd Chwaraeon Cymru 
O leiaf 3 diwrnod y mis  
£311 y dydd  
 

Hyd at bedwar Aelod o'r Bwrdd (un â'r 
Gymraeg yn hanfodol) 
O leiaf 2 ddiwrnod y mis 
£282 y dydd  
 
 

 
 A allwch chi wneud gwahaniaeth go iawn i chwaraeon yng Nghymru a'n helpu i 

greu gwlad egnïol, iach a llwyddiannus? 
 
 Ydych chi'n teimlo'n angerddol y dylai pawb gael elwa ar chwaraeon a 

gweithgarwch corfforol?  Ydych chi'n frwd dros wasanaethu'r cyhoedd ac yn 
gallu meddwl yn wahanol a bod yn gefnogol, gwrthrychol a phenderfynol?  

 
Mae Chwaraeon Cymru am benodi Is-Gadeirydd newydd a hyd at 4 aelod newydd o'r 
Bwrdd (un ohonynt â'r Gymraeg yn hanfodol) i ddechrau yn eu swyddi o 1 Hydref 2017.  
  
Ai chi yw'r person iawn i harneisio pŵer chwaraeon a hamddena corfforol i ysbrydoli pobl 
y wlad i newid eu hymddygiad; a chynyddu lefelau gweithgarwch corfforol ledled Cymru i 
sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn byw bywydau iach? Os mai chi yw'r person 
hwnnw, yna cewch fod yn rhan o sefydliad sydd, yn ogystal â dod â manteision iechyd 
corfforol a meddyliol i bobl Cymru, yn cyfrannu at ddatblygu pobl ifanc ar bob lefel yn ein 
hysgolion ac at gryfhau cydlyniant cymdeithas.   
 
Rydym yn chwilio am bobl all gynnig rhywbeth newydd i'n gwaith. Nid yw bod yn 
angerddol dros chwaraeon yn ddigon - rydym yn chwilio am bobl sydd â syniadau 
uchelgeisiol, sy'n benderfynol o wneud gwahaniaeth ac sy'n barod i newid er mwyn cael 
bod y gorau.  
 
Byddwch chi, fel Is-Gadeirydd, yn helpu'r Cadeirydd i lywio cyfeiriad cyffredinol 
Chwaraeon Cymru, ac i roi polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer chwaraeon a hamdden 
corfforol ar waith.  Byddwch hefyd yn cefnogi'r Cadeirydd wrth arwain a rhoi cyfeiriad i'r 
Bwrdd ac wrth gydweithio â'n partneriaid allweddol. Chi a'r Cadeirydd fydd y prif bwyntiau 
cyswllt rhwng y Bwrdd, y Gweinidogion a swyddogion y llywodraeth.  
 
Byddwch chi, fel Aelod o'r Bwrdd, yn cyfrannu at waith cyffredinol Chwaraeon Cymru ac 
yn helpu i ddiffinio a datblygu cynlluniau a llwyddiannau Chwaraeon Cymru a chraffu 
arnynt. Byddwch yn frwd dros chwaraeon a bydd gennych y sgiliau cyfathrebu a'r sgiliau 
trafod pobl sydd eu hangen er mwyn gallu dylanwadu ar ddatblygiadau yn y dyfodol.   
 
Bydd Aelodau'r Bwrdd yn atebol fel unigolion ac ar y cyd i Lywodraeth Cymru drwy 
Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 



Rhoddir hyfforddiant addas a gellir hawlio costau gofalu, teithio a chynhaliaeth.  
 
Mae Llywodraeth Cymru o’r farn y dylai aelodau byrddau cyrff cyhoeddus adlewyrchu 
cymdeithas yng Nghymru – a chynnwys pobl o bob cefndir – i'w helpu i ddeall anghenion 
pobl ac i wneud penderfyniadau gwell.  Felly, mae Llywodraeth Cymru yn annog 
amrywiaeth eang o unigolion i wneud cais i fod yn aelodau o gyrff cyhoeddus.   Rydym 
yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bob grŵp sydd heb gynrychiolaeth ddigonol gan 
gynnwys menywod, pobl dan 30 oed, pobl o gefndir du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, 
pobl anabl a phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol. 

 
Am ragor o fanylion ac i ymgeisio, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus neu os 
oes gennych gwestiynau, cysylltwch â Desg Gymorth Adnoddau Dynol ar 029 2082 5454 
neu  sharedservicehelpdesk@wales.gsi.gov.uk 
 
  
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 6 Mehefin 2017.  Disgwylir cynnal 
cyfweliadau'r Is-Gadeirydd ar 4 Gorffennaf ac Aelodau'r Bwrdd ar 5 a 6 Gorffennaf.  
 

Os hoffech fersiwn print bras, Braille neu sain o'r hysbyseb hon, 
ffoniwch 029 2082 5454. 
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